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ขอ้มลูเกีย่วกบั THIRD MILLENNIUM MINISTRIES 

Third Millennium Ministries (ผูร้บัใชแ้หง่สหสัวรรษทีส่าม) 
เป็นพนัธกจิประกาศขา่วประเสรฐิของครสิเตยีนโดยไมห่วงัผลกาํไร เพือ่: 
ใหก้ารศกึษาดา้นพระคมัภีร์แกผู่ต้อ้งการศกึษาท ั่วโลก โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย 
เป้าหมายของเราคอืการใหก้ารศกึษาดา้นครสิต์ศาสนาโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใหแ้กศ่ษิยาภบิาลและผู้
นําครสิเตยีนมากมายรอบโลก ทีย่งัขาดการฝึกฝนอยา่งเพียงพอสาํหรบัการรบัใช ้
เราจะบรรลุเป้าหมายดงักลา่วน้ีโดยการผลติและเผยแพรห่ลกัสตูรศาสนศาสตร์รูปแบบใหม ่
ระบบมลัตมิเิดยี ไปท ั่วโลก โดยใชภ้าษาองักฤษ อาหรบั จีนกลาง รสัเซีย และสเปน นอกจากนัน้ 
หลกัสตูรของเรายงัถูกแปลไปอกีกวา่ 12 ภาษา โดยผา่นองคก์รคูม่ติร 
หลกัสตูรน้ีประกอบดว้ยสือ่วีดทีศัน์ทีเ่น้นภาพ เอกสารคาํสอน และขอ้มูลตา่ง ๆ ทางอนิเทอร์เน็ต 
และถูกออกแบบมาเพือ่ใหใ้ชโ้ดยโรงเรียน กลุม่ หรือบุคคล 
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ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา 
เราไดพ้ฒันาวธีิการทีจ่ะใชเ้งนิทนุอยา่งคุม้คา่ในการผลติบทเรียนมลัตมิเีดยีทีไ่ดร้บัรางวลั 
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บทนํา 
  
เคยสงสยัหรือไม่ วา่อะไรทาํใหต้น้ไมเ้ป็นตน้ไม?้ หรือบา้นเป็นบา้น? หรือบุคคลเป็นบุคคล? หรือถามอีกอยา่งหนึ@งกคื็อ 

สิ@งที@เราจะเรียกวา่ตน้ไมห้รือบา้นนัCนตอ้งมีคุณลกัษณะอยา่งไร? นี@เป็นคาํถามซบัซอ้น 

ที@นกัปรัชญาพยายามคิดหาคาํตอบมาเป็นเวลาหลายพนัปีแลว้ 

และเรากเ็ผชิญกบัคาํถามคลา้ยคลึงกนัเมื@อเราพิจารณาการศึกษาคริสตศาสนศาสตร์ จริง ๆ แลว้ 

มีคริสตจกัรจาํนวนนบัไม่ถว้นที@เราถือวา่เป็น “คริสเตียน” แต่หลายแห่งกมี็ความเห็นไม่ตรงกนัในหลายเรื@อง เราจึงสมควรตัCงคาํถามวา่ 

“หลกัคาํสอนใดเป็นพืCนฐานและสาระสาํคญัของคริสตศาสนศาสตร์?” 

 

 เมื@อเราถามเช่นนีC  เราตอ้งเขา้ใจอยา่งชดัเจนก่อนวา่ ถึงแมเ้รามีความเขา้ใจเพียงนอ้ยนิดเกี@ยวกบัหลกัศาสนศาสตร์ 

แต่เรากส็ามารถไดรั้บความรอด การมอบตนเองแก่พระคริสตก์เ็พียงพอแลว้ที@จะทาํใหเ้ราเป็นคริสเตียน 

ในขณะเดียวกนัเรากส็ามารถกล่าวอยา่งเป็นธรรมไดว้า่ การที@หลกัศาสนศาสตร์ใด ๆ จะคู่ควรแก่การถูกเรียกวา่เป็น “คริสเตียน” 

กต็อ้งประกอบดว้ยแนวคิดสาํคญัหลายประการ และตัCงแต่ศตวรรษแรก ๆ ของคริสตจกัร หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

กไ็ดส้รุปสาระสาํคญัอนัเป็นประโยชนเ์กี@ยวกบัความเชื@อหลกัของคริสเตียนไว ้

 

 นี@เป็นบทเรียนแรกในชุดบทเรียนเกี@ยวกบั หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

อนัเป็นที@รู้จกัอยา่งดีในฐานะใจความสาํคญัของหลกัความเชื@อของคริสตชน เราตัCงชื@อบทเรียนนีCวา่ “ขอ้เขียนแห่งความเชื@อ” 

เนื@องจากเราจะศึกษา หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ในฐานะเป็นบทสรุปของขอ้เขียนหรือหลกัคาํสอนต่าง ๆ 

ที@ผูที้@เรียกตนเองวา่เป็นคริสเตียนตอ้งประกาศยนืยนั หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ปรากฏอยูใ่นหลายรูปแบบในช่วงศตวรรษตน้ ๆ 

ของคริสตจกัร ก่อนที@จะไดรั้บการสงัคายนาใหเ้ป็นมาตรฐาน ในราว ค.ศ. 700 เป็นภาษาลาติน. 

คาํแปลที@นิยมใชใ้นภาษาไทยปัจจุบนักล่าวดงันีC : 

 
ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ9ที)สุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดยีวของพระบิดา ทรงปฏสินธิ9โดยพระวญิญาณบริสุทธิ9 

ทรงกาํเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน ในสมยัที)ปอนทอิสัปิลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที)กางเขน 

แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอโุมงค์ เสดจ็ลงสู่แดนมรณา ในวนัที)สามทรงเป็นขึTนมาจากความตาย 

พระองค์เสดจ็ขึTนสวรรค์ประทบั ณ เบืTองขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ9ที)สุด 

จากที)นั)นพระองค์จะเสดจ็มาพพิากษาคนเป็นและคนตาย ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระวญิญาณบริสุทธิ9 

และเชื)อมั)นในสากลคริสตจกัรบริสุทธิ9 ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมกิชน การอภยัโทษบาป การที)กายคืนชีพ 

และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน  

 
การศึกษา หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ในฐานะรวมขอ้เขียนแห่งความเชื@อ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) 

ความเป็นมาของหลกัขอ้เชื@อ 2) ภาพรวมของขอ้เขียน และ 3) ความสาํคญัของหลกัขอ้เชื@อในปัจจุบนั 
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ความเป็นมาของหลกัขอ้เชือ่ 
 

เมื@อเราสาํรวจ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต เราใหค้วามสาํคญักบั 2 ประเดน็ ในดา้นหนึ@ง เราศึกษาพฒันาการของหลกัขอ้เชื@อนีC  

โดยพิจารณาประเดน็ต่าง ๆ เช่น ผูเ้ขียน และวนัที@เขียน อีกดา้นหนึ@ง เราศึกษาวตัถุประสงคข์องหลกัขอ้เชื@อนีC  

และเหตุผลที@คริสตจกัรคิดวา่สาํคญัที@จะตอ้งสร้างและใชห้ลกัขอ้เชื@อนีC  เราจะเริ@มจากพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของ 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

 
 

พฒันาการ 
 
ครัC งหนึ@งเคยเชื@อและสอนกนัวา่ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ถูกเขียนขึCนในศตวรรษแรกโดยสาวกทัCง 12 คนของพระเยซู 

ถึงขนาดกล่าวกนัวา่ อคัรธรรมทูตแต่ละคนเขียน 1 ใน 12 ประโยคหลกัอนัเป็นพืCนฐานทางศาสนศาสตร์ แต่ในความเป็นจริงแลว้ 

ไม่ปรากฏหลกัฐานใด ๆ วา่สิ@งนีC ไดเ้กิดขึCนจริง หรืออคัรธรรมทูตมีส่วนร่วมโดยตรงกบัการเขียนหลกัขอ้เชื@อนีC  

ถา้อคัรธรรมทูตไม่ไดเ้ขียนหลกัขอ้เชื@อนีC  แลว้ใครเล่าเป็นผูเ้ขียน? 

 
คาํถามว่าใครเป็นผู้เขยีนหลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูตนัTน เปิดกว้าง นั)นเป็นเพราะผู้เขยีนต่างมไิด้ลงชื)อเอาไว้ 

แต่ที)แน่ชัดกคื็อ คาํถามเหล่านีTถูกใช้ถามผู้ที)จะรับบัพตศิมา มาตัTงแต่ประมาณ 40-50 

ปีหลงัช่วงสมยัของพระเยซูคริสต์ โดยผู้ที)จะรับบัพตศิมาจะถูกถามว่า “ท่านเชื)อในพระเจ้าพระบิดา 

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก หรือไม่?” เราทราบเช่นนีT 

เนื)องจากหลายคนที)เล่าถงึประสบการณ์การรับบัพตศิมาได้กล่าวถงึคาํถามต่าง ๆ เหล่านีT ก่อนปี ค.ศ. 200 

เทอร์ทูเลยีส ได้กล่าวถงึ “หลกัข้อเชื)อดัTงเดมิของชาวโรมนั” ซึ)งแทบจะเหมือน หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต 

ทุกประการ เทอร์ทูเลยีส อ้างองิถงึคาํถามต่าง ๆ เกี)ยวกบับัพตศิมา นั)นคือ “ท่านเชื)อหรือไม่ ...” 

“ท่านเชื)อหรือไม่ ...”. การอ้างองิถงึ หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต แต่เพยีงลาํพงัครัTงแรกนัTน 

กระทาํโดยชายผู้มชืี)อว่า รูฟินัส ในปี ค.ศ. 390 เขาเล่าว่าอคัรสาวกแต่ละคน รวมถงึมทัธีอสั ซึ)งมาแทนที)ยูดาส 

ได้กล่าวคาํยืนยนัแต่ละประโยคในหลกัข้อเชื)อนีT ทฤษฎนีีTไม่มข้ีอพสูิจน์เลย แต่มนัทาํให้แนวคดิที)ว่า ประโยคต่าง ๆ 

ของหลกัข้อเชื)อนีTเริ)มมาตัTงแต่สมยัอคัรสาวก มนํีTาหนักพอสมควร 

—ดร. จอห์น ออสวอลท์ 

 

งานเขียนของคริสตชนยคุแรกประกอบดว้ยรายชื@อหนงัสือคาํสอนสาํคญัมากมายที@คลา้ยคลึงกบั หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

งานลกัษณะหนึ@งประกอบดว้ยบญัญติัแห่งความเชื@อ ที@รวบรวมและอธิบายความเชื@อพืCนฐานอยา่งละเอียดพอสมควร 

งานเขียนของบิดาแห่งคริสตจกัรยคุแรกบ่งชีCวา่ 

บญัญติัแห่งความเชื@อที@มีเขียนไวน้ัCนไดส้รุปแนวความเชื@อและแนวปฏิบติัของคริสตจกัรที@เขียนกฎเหล่านัCนขึCนมา ยกตวัอยา่งเช่น ออริเจน 

ไดผ้นวกบญัญติัแห่งความเชื@อประการหนึ@งเขา้กบัตอนตน้ของหนงัสือของเขาที@ชื@อ “วา่ดว้ยหลกัการเบืCองตน้” อิเรนสั 

ไดผ้นวกอีกกฎหนึ@งเขา้ในบทที@ 10 ของหนงัสือเล่มที@ 1 ในชุดงานเขียน “ต่อตา้นลทัธินอกรีต” อนัมีชื@อเสียงของเขา 

บญัญติัแห่งความเชื@อต่าง ๆ เหล่านีC มีจุดมุ่งหมายเพื@อรักษาคาํสอนของคริสตจกัรและฝึกคนของคริสตจกัรเหล่านัCน โดยเฉพาะผูน้าํ 

ถึงแมจ้ะแตกต่างกนัตามแต่ละชุมชนผูเ้ชื@อ แต่ในภาพรวม กฎเหล่านีCครอบคลุมถึงการยนืยนัหลกัคาํสอนที@สาํคญั 

รวมทัCงคาํสอนและธรรมเนียมต่าง ๆ ทางศีลธรรม 

 

ในอีกลกัษณะหนึ@ง เอกสารคาํสอนโบราณบางฉบบัอยูใ่นรูปแบบของหลกัขอ้เชื@อ 
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เอกสารขนาดค่อนขา้งสัCนเหล่านีCสรุปใจความสาํคญัเกี@ยวกบับญัญติัแห่งความเชื@อของคริสตจกัร โดยเฉพาะความเชื@อที@สาํคญัที@สุด 

หลกัขอ้เชื@อเหล่านีCมกัใชภ้าวนาในศาสนพิธีที@สาํคญั เช่นพิธีบพัติศมา เป็นไปไดว้า่ ในศตวรรษที@ 1 และ 2 แต่ละชุมชนผูเ้ชื@อมีหลกัขอ้เชื@อ 

หรือแนวทางการสรุปความจริงสาํคญั ๆ จากพระคมัภีร์ เป็นของตนเอง แต่ก่อนจะถึงศตวรรษที@ 3 หรือ 4 

บางหลกัขอ้เชื@อมีความโดดเด่นยิ@งขึCนและถูกใชใ้นคริสตจกัรหลายแห่งอยูแ่ลว้ 

 

หลกัขอ้เชื@อยคุแรกขอ้หนึ@งที@โดดเด่นในลกัษณะนีC คือหลกัขอ้เชื@อของคริสตจกัรในกรุงโรม ที@เรามกัเรียกวา่ 

“หลกัขอ้เชื@อของชาวโรมนั”. หลกัขอ้เชื@อนีCคลา้ยกบั หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต อยา่งมากจนนกัวชิาการหลายคนเชื@อวา่ 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต กคื็อภาคถดัมาของหลกัขอ้เชื@อของชาวโรมนันั@นเอง 

 

แต่ไม่วา่ตน้กาํเนิดที@แทจ้ริงจะเป็นอยา่งไร สิ@งที@ชดัเจนไร้ขอ้สงสยักคื็อ ในที@สุดแลว้ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

กถู็กใชอ้ยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะในคริสตจกัรในประเทศตะวนัตก ในศตวรรษแรก ๆ ถอ้ยคาํอาจต่างกนับา้งตามแต่ละคริสตจกัร 

แต่ในศตวรรษที@ 8 ไดมี้การปรับถอ้ยคาํใหเ้ป็นมาตรฐาน ตามที@เรารู้จกัและใชก้นัในปัจจุบนั 

 

เมื@อเราเขา้ใจพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของหลกัขอ้เชื@อนีCแลว้ เรากค็วรจะศึกษาวตัถุประสงคข์องการสร้างและใช ้

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

 
 

วตัถปุระสงค ์
 
ในยคุของเรา คริสเตียนหลายคนตัCงขอ้สงสยัเกี@ยวกบัหลกัขอ้เชื@อ ซึ@ งกไ็ม่ยากที@จะเขา้ใจเหตุผล 

แมว้า่คงไม่มีใครกล่าวอยา่งเปิดเผยวา่หลกัขอ้เชื@อมีความสาํคญัเท่าเทียมกบัพระคมัภีร์ 

แต่คริสเตียนเจตนาดีบางคนยดึถือบางหลกัขอ้เชื@อเสมือนวา่มนัสาํคญัเท่ากบัพระคมัภีร์ แต่ไม่วา่ในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบติั 

ไม่มีหลกัขอ้เชื@อใดควรถูกยกยอ่งถึงระดบันัCน 

 

พระคมัภีร์เป็นบญัญติัแห่งความเชื@อและการปฏิบติัเพียงหนึ@งเดียวของเราที@ไดรั้บการดลใจจากพระเจา้และไม่มีขอ้ผดิพลาด 

ตรงกนัขา้ม หลกัขอ้เชื@อนัCนเป็นเครื@องมือการสอนที@ผดิพลาดได ้ที@ใชส้รุปความเขา้ใจเกี@ยวกบัพระคมัภีร์ เราจะเห็นวา่ 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ถูกสร้างขึCนเพื@อช่วยคริสเตียนใหเ้รียนรู้และสตัยซื์@อตรงตามที@พระคมัภีร์สอน 

 

เราจะศึกษาวตัถุประสงคข์อง หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ใน 3 ขัCนตอน หนึ@ง 

เราจะศึกษาพระคมัภีร์ในฐานะเป็นคลงัคาํสอนแทแ้ละดัCงเดิม 

 

สอง เราจะศึกษาคาํสอนตามจารีตของคริสตจกัร อนัใชย้นืยนัความเชื@อในพระคมัภีร์ สาม เราจะไดเ้ห็นวา่ 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต มีวตัถุประสงคเ์พื@อสรุปความเขา้ใจดัCงเดิมของคริสตจกัรเกี@ยวกบัพระคมัภีร์ เราจะเริ@มจากความจริงที@วา่ 

คริสเตียนผูอุ้ทิศตนไดย้นืยนัตลอดมาวา่ พระคมัภีร์เป็นรากฐานแห่งหลกัคาํสอนของเรา 

 
 

พระคมัภร์ี 
 
ใหเ้ราพิจารณาถอ้ยคาํในคาํนาํของหนงัสือ “วา่ดว้ยหลกัการเบืCองตน้” ของ ออริเจน หนึ@งในบิดาแห่งคริสตจกัรยคุแรก 

ซึ@ งเขียนในช่วงตน้ศตวรรษที@ 3 
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ทุกคนที)เชื)อ ... ต่างได้รับความรู้ที)กระตุ้นให้มนุษย์มชีีวติที)ดแีละมคีวามสุข จากแหล่งเดยีวเท่านัTน 

คือพระวจนะและคาํสอนของพระคริสต์ คาํว่า พระวจนะของพระคริสต์ 

ไม่ได้หมายถงึเพยีงสิ)งที)พระองค์ตรัสเมื)อพระองค์อยู่ในสภาพมนุษย์เท่านัTน ... เนื)องจากก่อนหน้านัTน พระคริสต์ 

ซึ)งเป็นพระวาทะของพระเจ้า สถติในโมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะ ... ยิ)งกว่านัTน ... 

หลงัจากพระองค์เสดจ็ขึTนสู่สวรรค์ พระองค์กย็งัคงตรัสผ่านอคัรทูตของพระองค์ 

 
ออริเจน สอนวา่พระคมัภีร์ทุกตอนเป็นพระวจนะของพระคริสต ์และดงันัCนจึงเป็นแหล่งคาํสอนที@แทจ้ริงทัCงปวง 

 

คราวนีC  ลองศึกษาถอ้ยคาํของ สงัฆราช ฮิปโปลิทสั บาทหลวงในยคุตน้ศตวรรษที@ 3 ซึ@ งปรากฏในตอนที@ 9 ของผลงานของท่าน 

ชื@อ “ต่อตา้นลทัธินอกรีตของ โนเอทสั” 

 
พี)น้องที)รัก มพีระเจ้าเพยีงองค์เดยีว โดยที)เรารู้จกัพระองค์ผ่านทางพระคริสธรรมคมัภร์ีเท่านัTน 

และไม่มทีางอื)นใดอกีทัTงสิTน 

 
คริสตจกัรยคุแรกเชื@อวา่พระคมัภีร์ทุกตอนเป็นพระวจนะของพระคริสต ์ซึ@ งมอบใหแ้ก่ผูเ้ชื@อผา่นทางอคัรธรรมทูต 

ดงันัCนจึงเท่ากบัเป็นการยนืยนัแนวคิดที@เรียกวา่ “พระวจนะหนึ@งเดียว” ของนกัศาสนศาสตร์ จากมุมมองนีC  

พระคมัภีร์จึงเป็นบญัญติัแห่งความเชื@ออนัไม่มีขอ้ผดิพลาด และเป็นเอกสารที@จะยติุขอ้ถกเถียงใด ๆ ดา้นศาสนศาสตร์ 

 

ตวัอยา่งที@ชดัเจนไดแ้ก่งานเขียนของ บาซิล ผูไ้ดรั้บเลือกใหเ้ป็นสงัฆราชแห่งซีซาเรีย ใน ค.ศ. 370 บาซิล 

ปกป้องธรรมเนียมหรือจารีตของคริสตจกัรอยา่งแขง็ขนั 

และมกัแสดงออกถึงความเชื@อที@วา่ธรรมเนียมเหล่านีCสามารถสืบยอ้นไปไดถึ้งสมยัอคัรธรรมทูต 

แมก้ระนัCนเมื@อมีคาํถามเกี@ยวกบัความถูกตอ้งของธรรมเนียมเหล่านีC  บาซิลกอ็า้งอิงพระคมัภีร์ในฐานะที@มีอาํนาจเดด็ขาด บาซิล 

กล่าวในจดหมายฝากฉบบัที@ 189 ซึ@ งเขียนถึงนายแพทยชื์@อ ยสูทาธิอสั วา่: 

 

ขอให้พระคมัภร์ี ซึ)งได้รับการดลใจจากพระเจ้า ตดัสินความระหว่างเรา 

และฝ่ายใดที)ยดึคาํสอนอนัสอดคล้องกบัพระวจนะของพระเจ้า 

ฝ่ายนัTนกจ็ะได้รับเสียงสนับสนุนบนพืTนฐานแห่งความจริง 

 
ในบริบทนีC  บาซิล ยอมรับวา่บางคริสตจกัรกมี็ธรรมเนียมแนวคิดแบบหนึ@งเกี@ยวกบัความเชื@อ 

ในขณะที@คริสตจกัรอื@นมีธรรมเนียมที@ขดัแยง้กนั บาซิล จึงถือวา่พระคมัภีร์มีอาํนาจสูงสุดที@จะยติุความขดัแยง้นัCน 

 

คริสตจกัรยคุแรกอาศยัพระคมัภีร์เป็นพืCนฐานของคาํสอนทัCงปวง 

แต่กย็งัคงพึ@งพาคาํสอนดัCงเดิมของคริสตจกัรในการสรุปและปกป้องคาํสอนในพระคมัภีร์ 

 

 

คาํสอนด ัง้เดมิ 
 
การตัCงคาํถามวา่ เหตุใดคริสตจกัรเห็นความจาํเป็นที@จะรักษาคาํสอนตามประเพณีดัCงเดิมไว ้กมี็เหตุผลอยู ่

การรักษาพระคมัภีร์ไวอ้ยา่งเดียวและปล่อยใหพ้ระคมัภีร์อธิบายทุกอยา่งดว้ยตวัเองไม่เพียงพอหรือ? 

 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู   บทที ่1: ขอ้เขยีนแหง่ความเชือ่ 

-5- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

แน่นอน มคีวามจาํเป็นจะต้องกาํหนดถ้อยคาํที)กระชับและชัดเจนในสิ)งที)คริสตจกัรเชื)อ เหตุผลสําคญักคื็อ 

มผู้ีสอนเทจ็ที)สอนสิ)งที)ไม่สอดคล้องกบัคาํสอนของอคัรธรรมทูตและคาํสอนในพระคมัภร์ี ดงันัTน 

เพื)อรับมือกบัการสอนเทจ็ลกัษณะนีTโดยเฉพาะ 

คริสตจกัรจงึจาํเป็นต้องกาํหนดถ้อยคาํที)จะสรุปแนวความเชื)อให้ชัดเจน 

—ดร. เอริค เธอนเนส 

 

คริสตจกัรนัTนมพีระคมัภร์ีเป็นรากฐานแห่งความเชื)อ แต่แน่นอน พระคมัภร์ีนัTนยาวมาก 

และจาํนวนผู้อ่านออกเขยีนได้กม็จีาํกดั ดงันัTน สิ)งที)ดทีี)สุดที)คริสตจกัรทาํได้กคื็อ 

การสรุปคาํสอนพืTนฐานให้อยู่ในรูปของหลกัข้อเชื)อ 

เพื)อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจความเชื)อได้โดยยงัไม่ต้องอ่านพระคมัภร์ีทัTงฉบับ 

—ดร. ริอาด แคสซิส (แปลจากต้นฉบับภาษาอื)น) 

 

หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต มคุีณค่าเป็นพเิศษ และมคีวามจาํเป็นในประวตัศิาสตร์คริสตจกัรยุคแรก เนื)องจาก 

กว่าจะมกีารรวบรวมสารบบของพระคมัภร์ีขึTนอย่างเป็นทางการ กล่็วงเลยมาจนถงึ ค.ศ. 397 

แล้วความเชื)อหลกัอย่างเป็นทางการของคริสตจกัรนัTนคืออะไร? ความเชื)อดงักล่าวถูกสรุปไว้ใน 

หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต แต่ ณ เวลานัTนกม็พีระคมัภร์ีอยู่แล้ว เหตุใดเราจงึต้องมหีลกัข้อเชื)อสืบต่อมา? 

กเ็พราะเราไม่สามารถกาํหนดให้คนเข้าใจพระคมัภร์ีทัTงเล่มก่อนที)เราจะยอมรับเขาในฐานะคริสเตยีน 

หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต สรุปสาระสําคญัของพระคมัภร์ีในรูปแบบที)เข้าใจง่าย และด้วยเหตุนีT 

เราจงึจาํเป็นต้องใช้หลกัข้อเชื)อดงักล่าวแม้กระทั)งในปัจจุบัน 

—ดร. พอล ชาง (แปลจากต้นฉบับภาษาอื)น) 

 
คนสอนเทจ็ก่อปัญหามากมายในคริสตจกัร บางคนถึงขนาดปฏิเสธสาระหลกัของพระกิตติคุณดว้ยซํC า 

เพื@อรับมือกบัสถานการณ์นีC  ผูน้าํคริสเตียนที@ยาํเกรงพระเจา้จึงเขียนขอ้ความสงัเขปเพื@อสรุปคาํสอนหลกัของพระคมัภีร์ 

เพื@อคริสเตียนทุกคนจะสามารถเขา้ใจและยนืยนัใจความพืCนฐานของความเชื@อได ้ออริเจน อธิบายปัญหานีC  ในคาํนาํของหนงัสือของท่าน 

“วา่ดว้ยหลกัการเบืCองตน้” วา่: 

 
หลายคนคดิว่าเขายดึความคดิเห็นของพระคริสต์ 

แต่บางคนในกลุ่มนีTกม็คีวามคดิแตกต่างจากผู้เชื)อที)มชีีวติอยู่ก่อนหน้านัTน กระนัTน คาํสอนของคริสตจกัร 

ซึ)งถูกถ่ายทอดอย่างเป็นระบบจากรุ่นสู่รุ่นโดยอคัรธรรมทูตและดาํรงอยู่ในคริสตจกัรจนถงึปัจจุบัน 

กย็งัคงถูกเกบ็รักษาไว้ 

ลาํพงัสิ)งนีTกค็วรจะได้รับการยอมรับว่าเป็นสัจธรรมอนัไม่แตกต่างแต่อย่างใดจากธรรมเนียมของคริสตจกัรและอคั

รธรรมทูต 

 

ขอใหส้งัเกตสิ@งที@ ออริเจน กล่าวนีC  ท่านไม่ไดก้ล่าววา่คาํสอนของคริสตจกัรปราศจากขอ้ผดิพลาด หรือสมบูรณ์แบบตลอดกาล 

แต่ท่านกล่าววา่ คาํสอนของคริสตจกัรตอ้งถูกยอมรับวา่เป็นความจริง 

เพราะถูกถ่ายทอดอยา่งเป็นระบบจากอคัรธรรมทูตและถูกเกบ็รักษาไวจ้นปัจจุบนั อีกนยัหนึ@ง ในช่วงเวลาของ ออริเจน 

คาํสอนของคริสตจกัรยงัคงสรุปคาํสอนของพระคริสตใ์นพระคมัภีร์อยา่งแม่นยาํ ดว้ยเหตุนีC  

คริสตจกัรในยคุของท่านจึงสามารถใชค้าํสอนนีC เป็น “มาตรฐาน” หรือ “บญัญติัแห่งความเชื@อ” เพื@อทดสอบแนวคาํสอนต่าง ๆ 

แต่อาํนาจสูงสุดอยูที่@พนัธสญัญาใหม่ ไม่ใช่คริสตจกัร ซึ@ งดาํรงอยูเ่พียงชั@วคราว 
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เพื@อช่วยใหเ้ห็นภาพแนวคิดนีC  ลองนึกถึงโซ่ที@ประกอบดว้ยหลาย ๆ ห่วง 

คริสตจกัรยคุแรกเริ@มตอ้งการยดึมั@นในคาํสอนของพระคริสต ์ซึ@ งบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ พระคริสตจึ์งเป็นโซ่ห่วงที@ 1 

เหล่าอคัรธรรมทูตไดส้มัผสักบัพระคริสตโ์ดยตรง และไดรั้บคาํสอนโดยตรงจากพระองค ์คาํสอนของอคัรธรรมทูตจึงเป็นโซ่ห่วงที@ 2 

อคัรธรรมทูตไดบ้นัทึกประสบการณ์การรู้จกัพระคริสตไ์วใ้นพระคมัภีร์ พระคมัภีร์จึงเป็นโซ่ห่วงที@ 3 

ทุกห่วงในสามห่วงนีC จึงสมบูรณ์และปราศจากขอ้ผดิพลาด เพราะอยูใ่ตก้ารทรงนาํของพระวญิญาณบริสุทธิh  

 

แต่โซ่ห่วงที@ 4 คือคาํสอนดัCงเดิมของคริสตจกัร นัCนต่างออกไป การถ่ายทอดธรรมเนียมเหล่านีCหาไดป้ราศจากขอ้ผดิพลาดไม่ 

พระวญิญาณบริสุทธิh มิไดรั้บประกนัวา่จะไม่มีขอ้ผดิพลาด จริง ๆ แลว้ เรากเ็ห็นอยูว่า่ 

ธรรมเนียมของบางคริสตจกัรกข็ดัแยง้กบัธรรมเนียมของคริสตจกัรอื@น 

 

บางคาํสอนกเ็กี@ยวขอ้งกบัประเดน็เลก็นอ้ยดา้นแนวปฏิบติั—อนัเป็นสิ@งที@พระคมัภีร์มิไดก้ล่าวถึงโดยตรง 

แต่แนวคาํสอนบางแนวกส็รุปใจความดัCงเดิมของพระคมัภีร์ โดยเฉพาะขอ้ที@เกี@ยวกบัประเดน็สาํคญัเกี@ยวกบัความเชื@อ เช่นที@ปรากฏใน 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

 

เมื@อพดูถึงความเชื@ออนัเป็นศูนยก์ลางนีC  คาํสอนเหล่านีC ถูกรับรองโดยผูน้าํคริสตจกัรหลายแห่งตลอดยคุสมยั ยิ@งกวา่นัCน 

ยงัสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดโ้ดยการอา้งอิงโดยตรงไปถึงพระคมัภีร์ นี@เป็นเหตุผลที@ ออริเจน 

มั@นใจที@จะผลกัดนัใหค้าํสอนดัCงเดิมของคริสตจกัรเป็นบญัญติัแห่งความเชื@อ 

 

แมก้ระนัCน โซ่ห่วงนีCกอ็าจมีขอ้ผดิพลาดได ้คริสตจกัร สภาต่าง ๆ และคริสเตียนแต่ละคน กส็ามารถทาํผดิพลาดไดท้ัCงนัCน 

ลองฟังถอ้ยคาํที@ ไซเปรียน สงัฆราชแห่งคาร์เธจ ช่วงศตวรรษที@ 3 เขียนในจดหมายฝากฉบบัที@ 73 เพื@อคดัคา้นคาํสอนที@ยดึถือโดย สตีเฟน 

สงัฆราชแห่งกรุงโรม 

 

แม้นจะเป็นธรรมเนียม ซึ)งคืบคลานเข้ามามอีทิธิพลท่ามกลางพวกเราบางคน 

กต้็องไม่กระทบการดาํรงอยู่และอาํนาจของความจริง 

เพราะธรรมเนียมที)ปราศจากความจริงกคื็อความผดิพลาดที)สั)งสมมานาน 

 
ไซเปรียน มองวา่ 

บางมุมมองและการปฏิบติัอนัเก่าแก่ของคริสเตียนมิไดมี้รากฐานอยูบ่นความจริงที@อคัรธรรมทูตไดส่้งผา่นมาใหเ้รา แต่มนักลบักลายเป็น 

“ความผดิพลาดที@สั@งสมมานาน”—ที@ไดคื้บคลานเขา้มาในคริสตจกัรเป็นเวลานานแลว้ ที@จริง 

ปัญหาความผดิพลาดของมนุษยน์ั@นเองที@ทาํใหค้ริสตจกัรจาํเป็นตอ้งบนัทึกบญัญติัแห่งความเชื@อไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ออริเจน 

และบิดาแห่งคริสตจกัรคนอื@น ๆ เขียนบญัญติัแห่งความเชื@อของคริสตจกัรไว ้

เพื@อคริสเตียนทั@วโลกจะสามารถเปรียบเทียบหลกัคาํสอนของเขากบัหลกัคาํสอนดัCงเดิมได ้สภาของคริสตจกัรต่าง ๆ 

กไ็ดบ้นัทึกหลกัคาํสอนดัCงเดิมไว ้เพื@อคาํวนิิจฉยันัCนจะเป็นขอ้มูลสาํหรับคริสเตียนที@อยูใ่นสถานที@และช่วงเวลาแตกต่างกนั 

 
ในทุกกรณี เป้าหมายของการเกบ็รักษาคาํสอนดัCงเดิมของคริสตจกัรกเ็พื@อใหม้ั@นใจวา่คริสตจกัรต่าง ๆ 

จะไม่หลงไปจากคาํสอนดัCงเดิมในพระคมัภีร์ เพื@อใหผู้เ้ชื@อเขา้ใจคาํสอนของอคัรธรรมทูตอยา่งถูกตอ้ง 

และยดึมั@นและดาํเนินชีวติตามพระวจนะของพระคริสต ์

 
พระคมัภร์ีนัTนเป็นหนังสือที)หนามาก ดงันัTน คุณคงไม่สามารถเข้าใจทัTงหมดได้ด้วยตวัเอง 
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คุณจาํเป็นต้องมบีทสรุปที)ดเีป็นตวัช่วย แม้ในพนัธสัญญาใหม่ 

กม็คีวามท้าทายหลายประเดน็เกี)ยวกบัคาํสอนว่าพระคริสต์คือใคร ขนาดอคัรสาวกเองกย็งัถกเถยีงกนั กล่าวว่า 

“ใครบอก? ความจริงเป็นเช่นนีTต่างหาก” และการถกเถยีงเกี)ยวกบัพระเยซูเป็นใครและธรรมชาตขิองพระคมัภร์ี 

กต่็อเนื)องมาสู่ศตวรรษที) 2 จงึจาํเป็นต้องสรุปหลกัข้อเชื)อตามพระคมัภร์ีอย่างกะทดัรัดแต่ชัดเจน 

ให้สัTนที)สุดเท่าที)จะทาํได้ และนั)นเป็นที)มาของ หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต สิ)งสําคญัที)ต้องระลกึถงึกคื็อ 

เขาไม่ได้พยายามเพิ)มสิ)งใดเข้าไปในพระคมัภร์ี แต่พยายามสร้างความกระจ่างและดงึสาระสําคญัออกมา 

—ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ 

 

บาซิล เขียนในหนงัสือ “วา่ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิh ” ใน ค.ศ. 374 วา่: 

 
บิดาแห่งคริสตจกัรกล่าวไว้เช่นไร เรากก็ล่าวเช่นนัTน ... แต่เราไม่ได้ยดึเพยีงความจริงที)ว่า 

นั)นคือคาํสอนของท่านเหล่านัTน เนื)องจากพวกท่านเองกย็ดึถือตามความหมายของพระคมัภร์ี 

 
ถึงตรงนีC  เราตอ้งเขา้ใจวา่ การที@คริสตจกัรพิทกัษค์าํสอนดัCงเดิมไวน้ัCน ไม่ใช่เพราะกงัวลเกี@ยวกบัประเดน็ปลีกยอ่ย 

แต่เนน้ที@ความเชื@อและการปฏิบติัที@สาํคญัและเป็นรากฐาน สิ@งนีC เห็นไดช้ดัเจนจากวธีิการโตแ้ยง้ที@ปรากฏในงานเขียนต่าง ๆ ของเขา 

จากสิ@งที@เขาไดร้วบรวมและบนัทึกไวใ้นบญัญติัแห่งความเชื@อ 

 

ยกตวัอยา่ง ขอ้เขียนคดัคา้น โดเซทิสตส์ ผูป้ฏิเสธความเป็นมนุษยข์องพระคริสต ์ขอ้เขียนคดัคา้นพวก ไญยนิยม 

ซึ@ งเชื@อวา่พระเจา้แห่งพนัธสญัญาเดิมนัCนชั@วร้ายและยนิยอมใหเ้กิดความบาปทางเนืCอหนงัมากมาย 

และขอ้เขียนคดัคา้นคาํสอนเทจ็อีกมากมายที@ทา้ทายหลกัการพืCนฐานของพระคมัภีร์ 

 

เมื@อเราไดศึ้กษาเกี@ยวกบัพระคมัภีร์และคาํสอนดัCงเดิมของคริสตจกัรแลว้ เราจะศึกษาต่อไปวา่ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

สรุปคาํสอนดัCงเดิมของคริสตจกัรไวอ้ยา่งไรสาํหรับผูเ้ชื@อ 

 

 
หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู 

 
เราไดเ้ห็นแลว้วา่ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต มกัถูกใชเ้พื@อยนืยนัวา่คริสเตียนใหม่เชื@อในคาํสอนพืCนฐานของพระคมัภีร์ 

เช่นเดียวกบัที@คริสตจกัรในปัจจุบนัใชช้ัCนเรียนพระคมัภีร์เพื@อฝึกผูเ้ชื@อใหม่ใหเ้ป็นสาวก 

คริสตจกัรยคุแรกกใ็ชห้ลกัขอ้เชื@อเพื@อฝึกผูเ้ชื@อใหม่ในดา้นพืCนฐานแห่งความเชื@อ 

 

ออกสัติน สงัฆราชแห่งฮิปโป ซึ@ งมีชีวติอยูช่่วง ค.ศ. 354-430 

ไดส้รุปคุณค่าของหลกัขอ้เชื@อในคาํเทศนาต่อผูรั้บเชื@อใหม่ที@เตรียมตวัรับบพัติศมา ในคาํเทศนานีC  หลกัขอ้เชื@อที@ ออกสัติน กล่าวถึงคือ 

หลกัขอ้เชื@อไนเซีย แต่คาํกล่าวของท่านสรุปวตัถุประสงคแ์ละประโยชนข์องหลกัขอ้เชื@อทัCงปวงในช่วงศตวรรษแรก ๆ 

ของคริสจกัรอยา่งแม่นยาํ ในหนงัสือ “คาํเทศนาต่อผูรั้บเชื@อใหม่: วา่ดว้ยหลกัขอ้เชื@อ” ออกสัติน เขียนวา่: 

 

ถ้อยคาํเหล่านีTที)ท่านได้ยนิ ปรากฏอยู่ในหลาย ๆ ตอนของพระคมัภร์ีบริสุทธิ9 ตัTงแต่ต้นจนจบ 

แต่ได้รับการรวบรวมและสรุปเป็นข้อเขยีนข้อเดยีว เพื)อผู้ที)จดจาํได้ช้าจะไม่ต้องท้อแท้ 

และเพื)อทุกคนจะสามารถยืนยนั และยดึมั)นในสิ)งที)ตนเชื)อ 
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ตามคาํกล่าวของ ออกสัติน หวัใจความเชื@อของคริสตศ์าสนา ปรากฏอยูใ่นหลาย ๆ ตอนของพระคมัภีร์ 

คริสตจกัรยคุแรกจึงสรุปใจความสาํคญัในรูปแบบหลกัขอ้เชื@อ เพื@อใหม้ั@นใจวา่ ผูเ้ชื@อทุกคน—แมก้ระทั@งผูท่้านเรียกวา่ “ชา้” 

หรือไม่ไดรั้บการศึกษา—จะสามารถยนืยนัและยดึมั@นคาํสอนพืCนฐานตามคมัภีร์ได ้

 

แน่นอน เนื@องจากชุมชนผูเ้ชื@อต่าง ๆ มีหลกัขอ้เชื@อไม่เหมือนกนั 

จึงเกิดความรู้สึกวา่คนเหล่านัCนมีมาตรฐานขัCนตํ@าดา้นความเชื@อแตกต่างกนั 

บางคริสตจกัรไม่ไดก้าํหนดวา่ผูเ้ชื@อใหม่ตอ้งมีความเขา้ใจในพระคมัภีร์อยา่งเพียงพอ 

ในขณะที@บางคริสตจกัรกีดกนัผูที้@เชื@ออยา่งแทจ้ริงแต่ปราศจากความรู้ขัCนสูงดา้นศาสนศาสตร์ ผลกคื็อ คน ๆ 

หนึ@งอาจถูกนบัวา่เป็นผูเ้ชื@อในชุมชนหนึ@ง แต่ถูกปฏิเสธโดยอีกชุมชนหนึ@ง เมื@อพิจารณาถึงความลกัลั@นนีC  

คริสตจกัรยคุแรกจึงเห็นความจาํเป็นของหลกัขอ้เชื@อที@ทุกชุมชนที@เรียกตนเองวา่เป็นคริสเตียนจะยอมรับได ้

 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต มีความสาํคญัโดดเด่นขึCนมาเพื@อตอบสนองความจาํเป็นนีC  

เพราะเป็นขอ้ความที@สัCนและตรงประเดน็เกี@ยวกบัความเชื@อ ซึ@ งทุกคนที@ประกาศตวัวา่เป็นคริสเตียนสามารถและควรจะเขา้ใจ 

 

จริง ๆ แล้ว หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูตเป็นข้อเขยีนที)สรุปความเชื)อของคริสเตยีน หลกัข้อเชื)อนีTชีTให้เห็นว่า 

ถงึแม้เราเชื)อว่าทุกคาํในพระคมัภร์ีเป็นพระวจนะของพระเจ้าที)เป็นความจริงและไม่มข้ีอผดิพลาด 

แต่เรากจ็าํเป็นต้องมข้ีอความสังเขปที)จะช่วยให้เข้าใจสาระสําคญัของพระกติตคุิณ และ 

หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต กคื็อข้อความสังเขปนัTน หลกัข้อเชื)อนีT เกดิขึTนจากคาํสอนเก่าแก่ของคริสเตยีน 

โดยครอบคลมุสาระสําคญัที)อคัรธรรมทูตสอน บนพืTนฐานของสิ)งที)พระคริสต์ได้เปิดเผย 

เกี)ยวกบัหัวใจสําคญัของความเชื)อ ใจความสําคญักคื็อ “ข้าพเจ้าเชื)อ” และหลงัจากนัTนทุกสิ)งกต็ามมา ดงันัTน 

สิ)งที)สําคญั ณ ที)นีTกคื็อ หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต ช่วยให้เรากล่าวทุกสิ)งที)เราต้องกล่าว 

เพื)อที)จะสื)อสาระสําคญัของพระกติตคุิณอย่างครบถ้วน 

—ดร. อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ 

 
หลงัจากทาํความรู้จกัเรื@องความเป็นมาของหลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูตแลว้ เราจะดูภาพรวมของการยนืยนัหลกัขอ้เชื@อนีC  

การไดเ้ห็นภาพรวมของความเชื@อคริสเตียนจะเป็นประโยชนใ์นปัจจุบนันีC เท่ากบัที@เคยเป็นประโยชนต่์อคริสตจกัรในศตวรรษแรก ๆ 

 
 

ภาพรวม 
 
ในช่วงหลายปีที@ผา่นมา บรรดานกัศาสนศาสตร์ไดบ้รรยายใจความของ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูตหลายแนวทาง 

ในบทเรียนนีC  เราจะศึกษาขอ้เขียนแห่งความเชื@อในหลกัขอ้เชื@อนีCจาก 3 มุมมอง คือ หลกัคาํสอนเกี@ยวกบั 1) พระเจา้ 2) คริสตจกัร และ 3) 

ความรอด เราจะเริ@มดว้ยหลกัคาํสอนเกี@ยวกบัพระเจา้ก่อน 

 

พระเจา้ 
 
หลกัคาํสอนเกี)ยวกบัพระเจ้าสําคญัยิ)งต่อทุกสิ)งที)เรากล่าวถงึหลกัศาสนศาสตร์ ความเชื)อ 

และการปฏบัิตขิองคริสเตยีน ความเข้าใจทุกอย่างเกี)ยวกบัตวัเราเอง เกี)ยวกบัโลกนีT 

และเกี)ยวกบัความหมายและวตัถุประสงค์ของเรา ล้วนย้อนกลบัไปถงึคาํถามว่าพระเจ้าคือใคร 
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ทุกคาํสอนของคริสเตยีน ไม่ว่าเกี)ยวกบัความรอด คริสตจกัร หรือสิ)งที)จะเกดิขึTนในอนาคตในบัTนปลาย 

ทัTงหมดนัTนอยู่บนรากฐานของพระเจ้าผู้ดาํรงอยู่ พระเจ้าองค์ตรีเอกานุภาพ 

ความหวงัและความมั)นใจทัTงสิTนของเราในชีวตินีT ทุกสิ)งที)เราคดิเกี)ยวกบัความรอดของเรา 

และการที)บาปของเราได้รับการอภยั ทัTงหมดมรีากฐานอยู่ในพระเจ้าผู้ทรงวางแผนการทัTงสิTนไว้แล้ว 

พระเจ้าผู้ได้เปิดเผยพระประสงค์และจุดมุ่งหมายของพระองค์ 

พระเจ้าผู้ที)จะทาํให้ทุกสิ)งในแผนการของพระองค์สําเร็จ ดงันัTน ทุกสิ)งจงึย้อนกลบัไปสู่คาํถามที)ว่า 

เราคดิว่าพระเจ้าเป็นใคร 

—ดร. สตเีฟน เวลลมั 

 
หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต มีประเดน็สาํคญั 2 ประเดน็เกี@ยวกบัคาํสอนเรื@องของพระเจา้ ประเดน็แรก 

หลกัขอ้เชื@อนีC มีโครงสร้างที@ยดึโยงกบัความเชื@อวา่พระเจา้เป็นองคต์รีเอกานุภาพ ประเดน็ที@สอง หลกัขอ้เชื@อนีCกล่าวถึงพระภาคทัCง 3 

ของพระเจา้ ไดแ้ก่พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิh  ใหเ้ราศึกษาเรื@องตรีเอกานุภาพ ดว้ยกนั 

 
 

ตรีเอกานุภาพ 
 
เราคงสงัเกตวา่ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั โดยแต่ละส่วนเริ@มตน้ดว้ยขอ้ความวา่ “ขา้พเจา้เชื@อ” 

ส่วนแรกเกี@ยวกบัความเชื@อในพระเจา้พระบิดา ส่วนที@สอง ในพระเยซูคริสต ์พระบุตรองคเ์ดียวของพระบิดา และส่วนที@สาม 

ในพระวญิญาณบริสุทธิh และพนัธกิจต่าง ๆ ของพระวญิญาณบริสุทธิh  

 

เราตอ้งทาํความเขา้ใจก่อนวา่ ไม่ใช่หลกัขอ้เชื@อโบราณทุกฉบบัจะประกอบดว้ยคาํวา่ “ขา้พเจา้เชื@อ” 

นาํหนา้ขอ้ความเกี@ยวกบัพระเยซูคริสต ์ในหลายฉบบั คาํวา่ “ขา้พเจา้เชื@อ” ถูกแทนที@ดว้ยคาํวา่ “และ” ซึ@ งในบริบทนีC  

กมี็นํCาหนกัเทียบเท่าคาํวา่ “ขา้พเจา้เชื@อ” แต่หลกัขอ้เชื@อทุกฉบบักไ็ดแ้บ่งตามพระภาคของพระเจา้ 

และไดรั้บการยอมรับเป็นสากลโดยคริสตจกัร แบบแผนนีC เรียกวา่ “ตรีเอกาสภาพ” 

โดยตัCงอยูบ่นพืCนฐานความเชื@อวา่มีพระเจา้แต่เพียงพระองคเ์ดียว และพระเจา้องคนี์Cดาํรงอยูใ่น 3 พระภาค คือพระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิh  

 
นี@คือแบบแผนที@พบไดใ้นหลาย ๆ ตอนในพระคมัภีร์ เช่น มทัธิว 28: 19 เมื@อพระเยซูมอบพระมหาบญัชาแก่สาวกของพระองค ์

 

ดงันัCน จงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ใหเ้ขารับบพัติศมาในพระนามของพระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิh  (มทัธิว 28:19)  

 

เช่นเดียวกนัใน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต การกล่าวถึงทัCง 3 พระนามพร้อมกนัและเท่าเทียมกนัในขอ้นีC  มีนยัวา่ 

ถึงแมพ้ระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิh จะเป็น 3 พระภาคที@ต่างกนั แต่ทัCง 3 กเ็ป็นพระเจา้องคเ์ดียวกนั 

 
จริงอยู ่หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต มิไดก้ล่าวถึง “ตรีเอกานุภาพ” โดยเฉพาะหรือโดยละเอียด แต่เราตอ้งเขา้ใจวา่ 

เจตนารมณ์ของหลกัขอ้เชื@อนีC  คือเพื@อเป็นขอ้ความสงัเขปเกี@ยวกบัความเชื@อ มิใช่ขอ้ความที@บ่งบอกรายละเอียดครบถว้น 

และเมื@อเราใชห้ลกัขอ้เชื@อนีC เป็นส่วนหนึ@งของการนมสัการ ทุกคนในคริสตจกัรกเ็ขา้ใจร่วมกนัวา่ 

การกล่าวพระนามของพระเจา้ทัCงสามพระภาคนีC  กคื็อการยอมรับในหลกัการของ ตรีเอกานุภาพ 
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แต่ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะเขา้ใจความหมายของ ตรีเอกานุภาพ อยา่งครบถว้น เราจึงตอ้งอธิบายเรื@องนีC ใหช้ดัเจนขึCน 

ตรีเอกานุภาพ มกัถูกอธิบายวา่: 

 
พระเจ้าม ี3 พระภาค แต่เป็นพระเจ้าองค์เดยีว 

 
คาํวา่ “พระภาค” หมายความวา่ บุคคลที@มีตวัตนและการรับรู้เป็นของตนเอง คาํวา่ “องค”์ ในที@นีC  เรากล่าวถึง 

ลกัษณะพืCนฐานของพระเจา้ หรือ องคป์ระกอบของพระองค ์

 

แน่นอนวา่ ความหมายของ ตรีเอกานุภาพ นัCน ยากมากสาํหรับมนุษยที์@จะเขา้ใจ การดาํรงอยูแ่ละธรรมชาติของพระเจา้ 

กอ็ยูไ่กลจากขอบเขตความเขา้ใจ และประสบการณ์ของเราอยา่งยิ@ง จนทาํใหเ้ป็นการยากที@เราจะเขา้ใจเกี@ยวกบัพระองค ์แต่ตรีเอกานุภาพ 

กเ็ป็นหลกัความเชื@อที@สาํคญัที@สุดประการหนึ@งของคริสตศ์าสนา 

แลว้คาํสอนที@ซบัซอ้นเช่นนัCนกลายมาเป็นหวัใจสาํคญัของคริสตศ์าสนศาสตร์ไดอ้ยา่งไร? 

 

ตรีเอกานุภาพ เป็นเรื)องที)คุณพบเมื)อคุณอ่านพระคมัภร์ีและเข้าใจในภาพรวม 

คุณจะพบและเห็นว่าพระบิดานัTนเป็นพระเจ้าอย่างชัดเจน พระบุตรกเ็ป็นพระเจ้าอย่างชัดเจน 

และพระวญิญาณบริสุทธิ9กเ็ป็นพระเจ้าอย่างชัดเจน ในแต่ละพระภาคของพระองค์เอง 

ดงันัTนจงึจาํเป็นต้องสังเคราะห์คาํสอนในพระคมัภร์ี โดยใช้หลกัการ เช่นหลกัการ ตรีเอกานุภาพ 

—ดร. เอริค เธอนเนส 

 

หลกัคาํสอนเรื)อง ตรีเอกานุภาพ ได้กลายมาเป็นหัวใจสําคญัของคริสต์ศาสนศาสตร์ 

ผมมองว่าเป็นเพราะโดยเบืTองต้นแล้ว นี)คือหลกัคาํสอนตามพระคมัภร์ี แต่เราต้องทาํความเข้าใจอย่างระมดัระวงั 

เพราะคาํว่า “ตรี-เอก-(อ)านุภาพ” นัTนมไิด้ปรากฏในพระคมัภร์ี แต่ความหมายของคาํนีTปรากฏอยู่ ดงันัTน 

ผลรวมของคาํสอนในพระคมัภร์ีบ่งบอกว่าพระเจ้าเป็นใคร—นั)นคือ พระบิดาทรงเป็นพระเจ้า 

พระบุตรทรงเป็นพระเจ้า และพระวญิญาณบริสุทธิ9ทรงเป็นพระเจ้า เมื)อนําทัTง 3 สิ)งนีTมารวมกนั 

กจ็ะเป็นพระคมัภร์ีฉบับสมบูรณ์ ซึ)งให้เหตุผลและนํามาซึ)งข้อสรุปที)ว่า พระเจ้าประกอบด้วย 3 

พระภาคในพระองค์เดยีว 

—ดร. โรเบิร์ต จ ีลสิเตอร์ 

 

ดงันัCนเมื@อเราประกาศวา่พระเจา้ประกอบดว้ยพระองคเ์ดียว นั@นเป็นการที@เราปกป้องสจัธรรมในพระคมัภีร์ที@วา่ 

มีพระเจา้เพียงองคเ์ดียวเท่านัCน และเรากาํลงัอธิบายวา่พระภาคทัCงสามนัCนเป็นพระเจา้องคเ์ดียวไดอ้ยา่งไร เราใชค้าํวา่ “องค”์ 

เพื@อหมายถึงสิ@งที@ทัCง 3 พระภาคมีร่วมกนัอยา่งครบถว้น—นั@นคือ ลกัษณะ หรือ สภาพ ที@เป็นของพระบิดาเท่า ๆ กบัที@เป็นของพระบุตร 

และเท่า ๆ กบัที@เป็นของพระวญิญาณบริสุทธิh  

 

และเมื@อเรากล่าววา่พระเจา้ดาํรงอยูใ่น 3 พระภาค เรากก็าํลงัปกป้องสจัธรรมในพระคมัภีร์ที@วา่ พระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิh  เป็น 3 พระภาคที@ต่างกนั ทัCง 3 เป็นต่างบุคคลที@พดูคุยกนั มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั และมีสมัพนัธภาพต่อกนั 

 

ในหลายแง่มุม ความหมายของ ตรีเอกานุภาพ ยงัเป็นปริศนายิ@งใหญ่ 

แต่กเ็ป็นบทสรุปที@แม่นยาํของคาํสอนหลายขอ้ในพระคมัภีร์เกี@ยวกบัธรรมชาติของพระเจา้ผูท้รงมหศัจรรยข์องเรา 
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มีหลายเหตุผลที@แนวคิดเรื@อง ตรีเอกานุภาพ มีความสาํคญัโดยตรงต่อคริสตศ์าสนศาสตร์ เช่น 

เป็นการปกป้องความเชื@อที@วา่พระเยซูเป็นพระเจา้ และพระเยซูมิไดเ้ป็นเพียงแค่พระบิดาที@แปลงกายมา 

และยงัอธิบายวา่เหตุใดเราจึงยนืยนัความเชื@อในพระเจา้องคเ์ดียว นมสัการพระเจา้องคเ์ดียว ถึงแมเ้วลาเรานมสัการ เราอธิษฐานต่อทัCง 3 

พระภาค คือพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิh กต็าม อีกทัCงยงัช่วยใหเ้ราใหเ้กียรติต่อทัCง 3 พระภาคของพระเจา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

และการที@เรารู้วา่ การสถิตอยูแ่ละความช่วยเหลือจากพระภาคใดกต็ามของพระเจา้ กเ็ท่ากบัการสถิตอยูแ่ละความช่วยเหลือจากพระเจา้เอง 

กท็าํใหเ้ราอุ่นใจ จริง ๆ แลว้ ความเชื@อในเรื@อง ตรีเอกานุภาพ เป็นรากฐานสาํคญัอยา่งยิ@งต่อแนวคิดอื@น ๆ ของคริสเตียน 

ถึงขนาดวา่เราไม่สามารถจินตนาการไดเ้ลยวา่ ประวติัศาสตร์คริสตศ์าสนาอนัปราศจาก ตรีเอกานุภาพ จะเป็นอยา่งไร 

 

เมื@อเราไดศึ้กษาคาํสอนของพระเจา้เกี@ยวกบั ตรีเอกานุภาพ ใน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูตแลว้ 

เรากพ็ร้อมที@จะพิจารณาขอ้ความในหลกัขอ้เชื@อเกี@ยวกบัพระภาคที@ต่างกนัของพระเจา้ต่อไป 

 

 
พระภาค 

 
เมื@อพดูถึงพระบิดา 

หลกัขอ้เชื@อนีCบรรยายวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ผูท้รงฤทธิh สูงสุดและกล่าวถึงความจริงทางประวติัศาสตร์วา่พระองคเ์ป็นผูส้ร้างฟ้าสวรรคแ์ละ

โลก แน่นอนวา่พระเจา้มีพระลกัษณะมากมายยิ@งกวา่ฤทธานุภาพและความยิ@งใหญ่อนัหาที@สุดมิได ้

และพระองคก์ไ็ดก้ระทาํสิ@งที@น่าอศัจรรยใ์จมากมายนอกเหนือจากการสร้างโลกนีC  และในบางแง่มุม 

คาํบรรยายลกัษณะของพระบิดาในหลกัขอ้เชื@อนีCไม่ไดท้าํใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งคริสตศ์าสนากบัศาสนาอื@น ๆ 

ที@ประกาศความเชื@อในพระผูส้ร้างสูงสุดและทรงฤทธิh เช่นกนั แต่คริสตจกัรในยคุแรกเห็นวา่ถอ้ยคาํเหล่านีC เพียงพอที@จะแสดงวา่ 

ความเชื@อของบุคคลหนึ@งเกี@ยวกบัพระบิดานัCนสอดคลอ้งกบัหลกัการของคริสตศ์าสนา โดยขอ้ความอื@น ๆ ในหลกัขอ้เชื@อ 

กบ่็งบอกชดัเจนถึงความแตกต่างระหวา่งคริสตศ์าสนากบัศาสนาอื@น ๆ 

 

ตวัอยา่งเช่น หลกัขอ้เชื@อไดก้ล่าวถึงพระบุตร คือพระเยซูคริสต ์อยา่งมากมาย 

ถึงแมจ้ะไม่ไดบ้รรยายถึงพระลกัษณะของพระองค ์แต่กก็ล่าวถึงรายละเอียดมากมายเกี@ยวกบัชีวติในโลกนีCและพนัธกิจของพระองค—์

อนัเป็นรายละเอียดที@ถูกปฏิเสธโดยคนที@ไม่ใช่คริสเตียน 

 

หลกัขอ้เชื@อไดก้ล่าวถึงการที@พระเยซูบงัเกิดเป็นมนุษย ์การมาบงัเกิดในสภาพทารก 

และการดาํเนินชีวติเหมือนปุถุชนอยา่งแทจ้ริง นอกจากนัCน ยงักล่าวถึงการที@พระองคท์นทุกขท์รมาน สิCนพระชนม ์ถูกฝัง เป็นขึCนมา 

และเสดจ็สู่สวรรค ์พระคมัภีร์บอกเราวา่ ผูที้@ไม่เชื@อไดป้ฏิเสธความจริงพืCนฐานเหล่านีC  ตัCงแต่ตอนเริ@มแรก  

 

ถึงแมใ้นปัจจุบนันกัประวติัศาสตร์และศาสนศาสตร์แนวเสรีนิยมหลายคนกป็ฏิเสธความจริงขอ้นีC  

เช่นเดียวกบัลทัธิคริสเตียนเทจ็และศาสนาอื@นมากมาย เช่น ศาสนาอิสลามยนืยนัวา่พระเยซูเป็นผูเ้ผยพระวจนะจากพระเจา้ 

แต่ย ํCาวา่พระองคไ์ม่เคยถูกตรึง ไม่เคยเป็นขึCนมา และมิไดเ้ป็นพระเจา้ 

 

ทา้ยที@สุด หลกัขอ้เชื@อนีCกล่าวถึงบทบาทของพระเยซูวา่เป็นผูที้@จะมาพิพากษามนุษยท์ัCงปวงในวนัสุดทา้ย 

โดยพระองคจ์ะลงโทษคนที@ชั@วร้าย แต่มอบชีวตินิรันดร์อนัเตม็ดว้ยพระพรแก่ผูที้@เชื@อในพระองค ์

 

เกี@ยวกบัพระวญิญาณบริสุทธิh  หลกัขอ้เชื@อนีCกล่าววา่ 
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การที@มารียต์ัCงครรภแ์ละจะประสูติพระเยซูเป็นโดยเดชของพระวญิญาณบริสุทธิh  นอกจากนัCน 

กย็นืยนัการดาํรงอยูข่องพระวญิญาณบริสุทธิh วา่เป็นอีกพระภาคหนึ@งของพระเจา้ แต่โดยนยัยะ 

หลกัขอ้เชื@อนีCไดผ้กูพนัพระวญิญาณบริสุทธิh กบัคริสตจกัร และกบัประสบการณ์ความรอดของเราทัCงในปัจจุบนัและในอนาคต 

 

ในบทเรียนต่อ ๆ ไป เราจะศึกษาเกี@ยวกบัแต่ละพระภาคของพระเจา้อยา่งละเอียดมากขึCน 

ขณะนีC เราจึงเริ@มตน้ดว้ยความเขา้ใจก่อนวา่ หลกัขอ้เชื@อนีC มิไดเ้พียงแค่ยนืยนัความเชื@อใน ตรีเอกานุภาพ เท่านัCน 

แต่ยงักล่าวถึงแต่ละพระภาคของ ตรีเอกานุภาพ วา่มีความสาํคญัโดยตรงต่อความเชื@อของคริสเตียน 

ถึงแมจ้ะมิไดก้ล่าวถึงรายละเอียดมากนกั 

แต่หลกัขอ้เชื@อนีCกก็ล่าวเพียงพอเกี@ยวกบัพระเจา้และพระภาคของพระองคที์@จะจาํแนกผูย้นืยนัความเชื@อคริสเตียนแทจ้ากผูไ้ม่เชื@อ 

 

เมื@อเราไดศึ้กษาสิ@งที@เขียนไวเ้กี@ยวกบัพระเจา้แลว้ เราจะมาดูวา่ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต กล่าวถึงคริสตจกัรวา่อยา่งไร 

 

 
ครสิตจกัร 

 
หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูตอธิบายคริสตจกัรดว้ย 2 วลี หนึ@ง คือ สากลคริสตจกัรบริสุทธิh  สอง คือ 

การร่วมสมานฉนัทร์ะหวา่งธรรมิกชน สองวลีนีC ถูกตีความไปในหลายแนวทาง ในบทเรียนต่อ ๆ ไป เราจะศึกษารายละเอียดเรื@องนีCมากขึCน 

 

สาํหรับช่วงแรก เราจะกล่าวเพียงวา่ คาํวา่ “สากลคริสตจกัรบริสุทธิh ” มิไดห้มายถึงศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก 

แต่หมายถึงคริสตจกัรและทุกส่วนของคริสตจกัรทั@วโลก 

 

แมก้ระนัCน โปรเตสแตนตห์ลายคนกย็งัรู้สึกแปลกที@จะ “เชื@อในคริสตจกัร” ไม่วา่ในรูปแบบใดกต็าม ดงันัCน 

จึงตอ้งอธิบายก่อนวา่ การที@หลกัขอ้เชื@อกล่าววา่ “ขา้พเจา้เชื@อในคริสตจกัร” ไม่ไดห้มายความวา่เรามีความเชื@อในตวัคริสตจกัร 

แต่เรายนืยนัความเชื@อวา่คริสตจกัรนัCนบริสุทธิh  (แปลวา่ ไดรั้บการชาํระแลว้) และมีความเป็นสากล 

 

และเรากย็นืยนัความเชื@อในการสมานฉนัทข์องธรรมิกชน คือ การสามคัคีธรรมของผูเ้ชื@อ 

ความสาํคญัของคริสตจกัรตามหลกัคริสตศ์าสนาในประวติัศาสตร์ตัCงอยูใ่นนยัยะเหล่านีC  

 

ในบทนีC  เราจะเนน้เพียงสองแง่มุมของคริสตจกัร อนัเป็นหวัใจสาํคญัของขอ้ความแห่งความเชื@อใน 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ในแง่มุมหนึ@ง เราจะศึกษาการมีส่วนร่วมในคริสตจกัร อีกแง่มุมหนึ@ง 

เราจะพิจารณาหลกัคาํสอนที@คริสตจกัรไดรั้กษาไว ้โดยจะเริ@มที@การมีส่วนร่วมในคริสตจกัรก่อน 

 

 

การมสีว่นรว่ม 
 

ประโยคในหลกัขอ้เชื@อที@วา่ “ขา้พเจา้เชื@อใน ... คริสตจกัรบริสุทธิh ” เนน้ถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในคริสตจกัร แน่นอน 

ในประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร ไดมี้คริสเตียนมากมายที@ตอ้งการยอมรับพระเจา้เป็นพระบิดา พระเยซูเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ 

และพระวญิญาณบริสุทธิh เป็นผูช่้วย แต่กลบัไม่ตอ้งการเป็นส่วนหนึ@งของคริสตจกัรที@มองเห็นได ้คือ คนของพระเจา้ที@มารวมตวักนั 

ใหเ้ราอ่านฮีบรู 10: 25: 
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อยา่ใหเ้ราขาดการประชุมเหมือนที@บางคนทาํเป็นประจาํ (ฮีบรู 10:25) 

 
แมใ้นศตวรรษแรก ผูเ้ชื@อที@ประกาศตวับางคนกต็อ้งการหลีกเลี@ยงคริสตจกัรที@คนชุมนุมกนัเพื@อนมสัการ สั@งสอน 

และมีสามคัคีธรรม แต่พระวจนะของพระเจา้สอนวา่ คริสตจกัรนัCนสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับคริสตชน 

 

แน่นอนวา่ คนที@ใช ้หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต สมยัแรก ไม่ไดมี้ลกัษณะเช่นนัCน ตรงกนัขา้ม 

หลกัขอ้เชื@อนีC ถูกใชใ้นการนมสัการในโบสถ ์และผูที้@เขา้มาในโบสถเ์พื@อรับบพัติศมากต็อ้งยนืยนัหลกัขอ้เชื@อนีC  

เขาเขา้มาเพื@อร่วมเป็นสมาชิก เพื@อถูกนบัเขา้เป็นส่วนหนึ@งของชุมชนนัCน นี@คือตน้แบบตามหลกัขอ้เชื@อ ซึ@ งเราตอ้งทาํตาม 

 

แมใ้นปัจจุบนั เรากย็งัพบคริสเตียนที@หลีกเลี@ยงการไปโบสถ ์บางทีคนเหล่านีCอาจไม่ชอบศาสนาที@เป็นระบบ 

หรือบางทีเขาเคยไดรั้บการปฏิบติัที@ไม่ดีจากคริสเตียนคนอื@น หรือเขาอาจคิดวา่ แค่อ่านหนงัสือคริสเตียน ดูรายการคริสเตียนทางโทรทศัน ์

และติดตามเวบ็ไซตข์องคริสเตียนกเ็พียงพอแลว้ 

 

แต่พระคมัภีร์สอนคริสเตียนใหส้ร้างชุมชนจริง ๆ ที@มีปฏิสมัพนัธ์ทางกายภาพต่อกนัและกนั 

พระคมัภีร์ย ํCาวา่ชุมชนลกัษณะนีCสาํคญัอยา่งยิ@งต่อผูเ้ชื@อทุกคน สิ@งนีC ไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะสามคัคีธรรมฝ่ายจิตวญิญาณเท่านัCน—

ถึงแมส้มัพนัธภาพฝ่ายจิตวญิญาณต่อกนัและกนัโดยผา่นพระคริสตแ์ละพระวญิญาณบริสุทธิh จาํเป็นอยา่งยิ@งสาํหรับคริสเตียน 

ชุมชนผูเ้ชื@อจะตอ้งเป็นเหมือนครอบครัวหรือเพื@อนบา้น และประกอบดว้ยคนที@พบหนา้กนัและมีปฏิสมัพนัธ์กนั 

 

เมื@อเราเขา้ใจความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในคริสตจกัรแลว้ 

เราจะมาพิจารณาการรักษาหลกัคาํสอนโดยคริสตจกัรและในคริสตจกัร 

 

 
การรกัษาหลกัคาํสอน 

 
ตัTงแต่ยุคแรกสุด การท่อง การสารภาพ และการจดจาํหลกัข้อเชื)อ รวมทัTงการสารภาพบาปในโบสถ์ 

มบีทบาทสําคญัอย่างมาก โดยเฉพาะในโลกยุคศตวรรษแรกและหลงัจากนัTน เมื)อคริสต์ศาสนายงัอยู่ในช่วงต้น 

อนัเป็นช่วงที)มผู้ีอ่านออกเขยีนได้จาํนวนน้อยมาก ดงันัTน จงึแทบจะไม่มผู้ีใดอ่านหนังสือได้ 

และแม้กระทั)งคนที)สามารถอ่านได้ กแ็ทบจะไม่มใีครเป็นเจ้าของพระคมัภร์ีได้ 

ดงันัTนการกล่าวคาํสารภาพบาปตามหลกัข้อเชื)อเหล่านีTในที)สาธารณะและในการนมสัการพระเจ้า 

จงึมบีทบาทสําคญัยิ)งในฐานะเป็นกรอบหรือกฎแห่งความเชื)อ หรือการอ่านข้อความที)บัญญตัไิว้ 

เพื)อสร้างความเข้าใจที)เหมาะสมเกี)ยวกบัภาพรวมของพระคมัภร์ี 

—ดร. โจนาธาน เพนนิงตนั 

 
ตามที@เราเคยกล่าวถึงเกี@ยวกบักฎแห่งความเชื@อ คริสตจกัรนัCนไม่ไดป้ราศจากขอ้ผดิพลาด และหลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

กไ็ม่ไดส่้งเสริมใหเ้ราเชื@อทุกสิ@งที@คริสตจกัรทอ้งถิ@นสอน หากแต่ยนืยนัความจริงที@วา่ 

พระคริสตแ์ต่งตัCงคริสตจกัรเพื@อใหท้าํหนา้ที@บางส่วนในการปกป้องและประกาศพระกิตติคุณและสจัธรรมอื@น ๆ 

 

ยดูา นอ้งชายของพระเยซู เขียนเกี@ยวกบัพนัธกิจของคริสตจกัรในขอ้ 3-4 ของจดหมายฝากของท่าน: 
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เพื@อนที@รักทัCงหลาย แมข้า้พเจา้กระตือรือร้นอยา่งยิ@งที@จะเขียนถึงท่านเกี@ยวกบัความรอดที@เรามีร่วมกนั 

ขา้พเจา้กรู้็สึกวา่จาํเป็นตอ้งเขียนมาใหก้าํลงัใจท่านใหต่้อสูเ้พื@อความเชื@อซึ@ งไดท้รงมอบหมายแก่ประชากรของพระเ

จา้เพียงครัC งเดียวเป็นพอ เนื@องจากมีบางคนไดแ้อบแฝงเขา้มาในหมู่พวกท่าน ... 

พวกเขาเป็นคนอธรรมไม่ยาํเกรงพระเจา้ พลิกผนัพระคุณของพระองคม์าเป็นใบเบิกทางใหท้าํผดิศีลธรรม 

และปฏิเสธพระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นองคเ์จา้ชีวติและเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แต่ผูเ้ดียวของเรา (ยูดา ข้อ 3-4) 

 

ยดูากล่าววา่หนา้ที@หนึ@งของคริสตจกัรคือการรักษาความเชื@อและปกป้องสจัธรรมและความเชื@อที@ไดรั้บ 

ใหพ้น้จากคนที@ส่งเสริมความเชื@อเทียมเทจ็และการกระทาํผดิ ๆ 

 

ในปัจจุบนั เราคงเห็นไดช้ดัวา่มีคาํสอนเทจ็มากมายในหลายภาคส่วนของคริสตจกัร 

รวมทัCงมีการประพฤติผดิบาปมากมายเช่นกนั แมก้ระนัCน พระเจา้กไ็ม่เคยเพิกถอนพนัธกิจที@พระองคไ์ดม้อบหมายแก่คริสตจกัร 

หรือประกาศใหก้ลุ่มอื@นหรือบุคคลอื@นทาํหนา้ที@ปกป้องคาํสอนที@แทจ้ริงแทน หนา้ที@สาํคญันีCยงัคงเป็นของคริสตจกัร 

 

และคริสตจกัรกย็งัคงพยายามทาํหนา้ที@นีC  บางช่วงเราทาํหนา้ที@ไดดี้ แต่บางช่วงอาจไม่ดีนกั 

หลกัศาสนศาสตร์บางส่วนของเราสตัยซื์@อต่อพระคมัภีร์ แต่บางส่วนกต็อ้งปรับปรุงหรือเปลี@ยนแปลงไปพร้อม ๆ กนั. 

นี@คือสิ@งที@ตอ้งทาํตลอดเวลา. แต่สาํหรับบทเรียนนีC  ประเดน็ที@เราอยากกล่าวถึงกคื็อ เรายอมแพไ้ม่ได ้

เราตอ้งพยายามต่อไปที@จะรักษาหลกัคาํสอนในคริสตจกัร ถา้เราทิCงหนา้ที@นีC  

เรากก็าํลงัปฏิเสธสาระสาํคญัของความเชื@อคริสเตียนแต่ดัCงเดิมที@วา่ ขา้พเจา้เชื@อในคริสตจกัร 

 

หลงัจากไดศึ้กษาขอ้เขียนแห่งความเชื@ออนัเกี@ยวขอ้งกบัพระเจา้และคริสตจกัรแลว้เรากพ็ร้อมที@จะศึกษาประเดน็ที@ 3 ไดแ้ก่ 

ขอ้ความเกี@ยวกบัความรอดใน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

 

 

ความรอด 
 
ช่วงท้ายของ หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต กล่าวถงึความรอดไว้ค่อนข้างมาก 

บางคนสงสัยว่าทาํไมต้องเป็นช่วงท้าย แทนที)จะเป็นช่วงอื)น แน่นอนว่า หลกัข้อเชื)อเองกไ็ม่ได้อธิบายเหตุผลนีT 

แต่สิ)งที)ปรากฏกบัข้าพเจ้ากคื็อ หลกัข้อเชื)อนีTต้องการสถาปนาพระเจ้าในฐานะ ตรีเอกานุภาพ—คือพระบิดา 

พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิ9—เพื)อให้มั)นใจว่า 

ประสบการณ์แห่งความรอดเริ)มต้นจากทัTงสามพระภาคของพระเจ้า ไม่ใช่จากระบบหรือสิ)งใดที)มนุษย์สร้าง 

การรู้ว่าพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวญิญาณบริสุทธิ9 คือผู้ใด 

นําไปสู่การเชืTอเชิญและคาํสัญญาว่าเราจะได้รับความรอดถ้าเราสารภาพบาปของเรา. ดงันัTน 

ข้าพเจ้าคดิว่าข้อความเหล่านีTอยู่ท้ายหลกัข้อเชื)อเพื)อแสดงให้เห็นว่า 

ผลในบัTนปลายของความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจ้ามาจากรากฐานว่า พระเจ้าคือผู้ใดในองค์ตรีเอกานุภาพ 

—ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ 

 
ขอ้ความ 3 วลีสุดทา้ยในหลกัขอ้เชื@อเกี@ยวขอ้งกบัแง่มุมต่าง ๆ ของความรอด โดยเจาะจงที@การอภยัโทษบาป การที@การคืนชีพ 

และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ ในทางศาสนศาสตร์แบบดัCงเดิม การที@กายคืนชีพและชีวตินิรันดร์จะถูกศึกษาภายใตห้วัขอ้ อวสานวทิยา 

หรือคาํสอนเกี@ยวกบัวนัสุดทา้ย แต่เพื@อใหเ้ขา้ใจง่าย เราจะศึกษา 2 ประเดน็นีCภายใตห้วัขอ้ ความรอด 
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คริสเตียนทุกคนเชื@อในการอภยับาปโดยผา่นการไถ่ของพระเยซูคริสต ์เราเชื@อวา่ ถา้เราสารภาพบาปและกลบัใจจากบาปของเรา 

พระเจา้จะไม่ลงโทษเราในนรกเพราะบาปนัCน และ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต กบ็อกชดัวา่นี@เป็นความเชื@อของคริสตจกัรตัCงแต่ยคุแรก 

และเรากรู้็จกัขอ้พระคมัภีร์ที@สอนวา่ ทุกคนที@ไดรั้บการอภยัจะไดรั้บชีวตินิรันดร์โดยพระเยซูคริสต ์เช่น ขอ้ความใน ยอห์น 3: 16-18: 

 

เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์

เพื@อทุกคนที@เชื@อในพระบุตรนัCนจะไม่พินาศแต่มีชีวตินิรันดร์ ... ผูใ้ดที@เชื@อในพระองคก์ไ็ม่ถูกพิพากษา (ยอห์น 3:16-

18) 

 
ชีวตินิรันดร์เป็นของผูเ้ชื@อทุกคน ในบางแง่มุม ชีวตินิรันดร์เริ@มตัCงแต่วนิาทีที@เราเริ@มเชื@อ 

เพราะจิตวญิญาณของเราไดรั้บชีวติใหม่และจะไม่มีวนัตาย 

 

แต่ลกัษณะของชีวตินิรันดร์ที@ยนืยนัโดยหลกัขอ้เชื@อนีC  บางครัC งกท็าํใหค้ริสเตียนยคุปัจจุบนัแปลกใจ 

โดยเฉพาะเมื@อกล่าวถึงการที@กายคืนชีพ บางครัC ง คริสเตียนเขา้ใจผดิวา่หลกัขอ้เชื@อกาํลงักล่าวถึงการที@พระเยซูเป็นขึCนมาจากความตาย 

แต่จริง ๆ แลว้ไม่ใช่ การเป็นขึCนมาของพระเยซูถูกกล่าวถึงในตอนตน้ของหลกัขอ้เชื@อแลว้ ในขอ้ความที@วา่ 

“ในวนัที@สามทรงเป็นขึCนมาจากความตาย” ขอ้ความนีCไม่ไดถู้กกล่าวซํC า เมื@อกล่าวถึงการที@กายคืนชีพ 

หลกัขอ้เชื@อกาํลงัอา้งถึงคาํสอนในพระคมัภีร์ที@วา่ ทุกคนจะไดรั้บการทาํใหคื้นชีพในวนัพิพากษา 

และหลงัจากนัCนกจ็ะเผชิญชะตากรรมนิรันดร์ของตนเอง ไม่ใช่ดว้ยวญิญาณที@ปราศจากร่าง แต่ดว้ยกายของตน 

นี@คือสิ@งที@พระคมัภีร์กล่าวสมํ@าเสมอ และเป็นขอ้ความแห่งความเชื@อของคริสตจกัรมาเป็นเวลาหลายพนัปีแลว้ 

 

พระเยซูไดส้อนไวใ้น ยอห์น 5: 28-29: 

 

จะถึงเวลาที@คนทัCงปวงซึ@งอยูใ่นหลุมฝังศพของตนจะไดย้นิเสียงของพระบุตร และจะออกมา 

ผูที้@ทาํดีจะฟืC นขึCนสู่ชีวติ ผูที้@ทาํชั@วจะฟืC นขึCนรับการลงโทษ  

(ยอห์น 5:28-29) 

 

ขอ้ความในหลกัขอ้เชื@อเกี@ยวกบัความรอดถูกสอนอยา่งชดัเจนในพระคมัภีร์ และเป็นสิ@งที@คริสตจกัรที@เชื@อในพระคมัภีร์ยดึถือ 

แมก้ระนัCน คนยคุปัจจุบนัมากมายที@อา้งวา่ติดตามพระคริสตก์ลบัปฏิเสธคาํสอนพืCนฐานเหล่านีC  

บางคนไม่ยอมรับวา่พระเจา้จะใหเ้ราตอ้งรับผดิชอบต่อบาปของเรา และถึงกบัยนืยนัวา่การอภยัโทษบาปไม่จาํเป็น 

ในคริสตจกัรกมี็ผูไ้ม่เชื@อที@สอนวา่เรามีเพียงชีวตินีC ชีวติเดียวเท่านัCน 

และสิ@งใดกต็ามที@เรียกวา่ชีวตินิรันดร์กจ็าํกดัอยูเ่ฉพาะช่วงเวลาที@เรามีชีวติอยูบ่นโลกนีC เท่านัCน และมีหลายคนเชื@ออยา่งผดิ ๆ 

วา่เราจะใชชี้วตินิรันดร์ในสวรรคใ์นฐานะวญิญาณที@ปราศจากร่าง ดว้ยเหตุผลเหล่านีC  ขอ้ความแห่งความเชื@อใน 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต จึงสาํคญัและเกี@ยวขอ้งโดยตรงต่อคริสตจกัรในยคุปัจจุบนัเช่นเดียวกบัคริสตจกัรในยคุแรก 

 

กล่าวโดยสรุป หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ใหค้วามสาํคญักบัคาํสอนที@เกี@ยวขอ้งกบัพระเจา้ คริสตจกัร และความรอด 

ในบทต่อไปในบทเรียนชุดนีC  เราจะสาํรวจแต่ละแนวคิดอยา่งเจาะลึก แต่ตอนนีC  เราตอ้งมั@นใจวา่เราเขา้ใจภาพรวมอยา่งถูกตอ้ง นั@นคือ 

หลกัคาํสอนไม่กี@ประโยคนีC เป็นศูนยก์ลางและรากฐานที@สามารถนิยามขอบเขตของคริสตศ์าสนาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นเวลาหลายร้อย

หลายพนัปีมาแลว้ 

 

เท่าที@ผา่นมา เราไดศึ้กษาวา่ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต เป็นขอ้เขียนแห่งความเชื@อ 
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และกล่าวถึงประวติัและภาพรวมของหลกัการศาสนศาสตร์ของหลกัขอ้เชื@อนีC  จากนีC เราจะศึกษาหวัขอ้หลกัที@ 3 นั@นคือ 

ความสาํคญัต่อเนื@องของขอ้เขียนแห่งความเชื@อที@อยูใ่น หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

 
 

ความสาํคญั 
 
ต่อไปเราจะกล่าวถึงความสาํคญั 3 ดา้นของ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต หนึ@ง 

เราจะอธิบายวา่คาํสอนเหล่านีC เป็นพืCนฐานของคาํสอนทัCงปวงใน 

 

คริสตศาสนศาสตร์ สอง เราจะกล่าวถึงการยนืยนัคาํสอนเหล่านีC ในสากลคริสตจกัร และ สาม 

เราจะกล่าวถึงลกัษณะอนัเป็นเอกภาพของขอ้ความที@แสดงความเชื@อเหล่านีC  เราจะเริ@มดว้ยการสาํรวจลกัษณะอนัเป็นรากฐานความเชื@อก่อน 

 

 

ลกัษณะอนัเป็นรากฐานความเชื4อ 
 

คนส่วนใหญ่น่าจะคุน้เคยกบัแนวคิดที@วา่ตึกขนาดใหญ่ยอ่มตอ้งการรากฐานที@มั@นคง ฐานรากนัCนรองรับทุกส่วนของอาคาร 

โดยทาํหนา้ที@ยดึใหอ้าคารทัCงหลงัมั@นคง และทาํใหโ้ครงสร้างทัCงหมดแขง็แรงและมีเสถียรภาพ ในพระธรรมเอเฟซสั 2: 19-21 

เปาโลกล่าววา่ คริสตจกัรนัCนตัCงอยูบ่นรากฐานของอคัรธรรมทูตและผูเ้ผยพระวจนะ 

 
ดงันัCนท่านจึง ... เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจา้ 

ท่านไดรั้บการสร้างขึCนบนฐานรากของเหล่าอคัรทูตและผูเ้ผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสตเ์องเป็นศิลามุมเอก 

ในพระองค ์ทุกส่วนของอาคารทั@วทัCงหมดต่อกนัสนิท 

และประกอบกนัขึCนเป็นวหิารอนัศกัดิh สิทธิh ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (เอเฟซัส 2:19-21) 

 
ถา้ปราศจากรากฐานที@แทจ้ริงและมั@นคง คริสตจกัรกจ็ะไม่สามารถสร้างขึCนพื@อถวายเกียรติแด่พระเจา้ได ้

 

ในทาํนองเดียวกนั คริสตศาสนศาสตร์ที@ถวายเกียรติแด่พระเจา้และเป็นประโยชนต่์อคนของพระองค ์

กต็อ้งอยูบ่นรากฐานของคาํสอนและหลกัการที@ถูกตอ้ง พระเยซูเป็นหวัใจของคริสตจกัรฉนัใด 

คาํสอนของพระองคก์เ็ป็นหวัใจของศาสนศาสตร์ฉนันัCน 

และอคัรธรรมทูตและผูเ้ผยพระวจนะเป็นรากฐานของคริสตจกัรโดยการแนะนาํใหโ้ลกไดรู้้จกักบัพระเยซูฉนัใด 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต กเ็ป็นรากฐานของศาสนศาสตร์ฉนันัCน เนื@องจากหลกัขอ้เชื@อนีC  

ช่วยใหเ้ราเขา้ใจคาํสอนของอคัรธรรมทูตที@มีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ 

 

ความงดงามของ หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต อยู่ที)การสรุปคาํสอนหัวใจสําคญัของคริสเตยีนอย่างยอดเยี)ยม 

เพื)อให้คริสตชน—ไม่ว่าจะมาจากนิกายใดที)เรามใีนปัจจุบันนีT—สามารถใช้ยืนยนัความเชื)อได้ พระเจ้าเป็นใคร 

พระเยซูคริสต์เป็นใคร พระวญิญาณบริสุทธิ9ทาํงานอย่างไร 

และโดยรวมแล้วสิ)งเหล่านีTประกอบขึTนอย่างไรเพื)อสอนเกี)ยวกบัความรอด คริสตจกัร การพพิากษาในบัTนปลาย 

และรวมไปถงึการเสดจ็มาครัTงที) สองของพระเยซูคริสต์ ท่านไม่สามารถมคีวามเชื)อ 

คริสเตยีนที)แท้จริงได้โดยปราศจากคาํสอนที)สําคญัและเป็นรากฐานเหล่านีTได้   —ดร. สตเีฟน เวลลมั 
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เราจะศึกษาลกัษณะอนัเป็นรากฐานของ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ใน 2 ส่วน 

ส่วนแรกเราจะดูวา่หลกัขอ้เชื@อนีCไดใ้หม้าตรฐานแก่เราอยา่งไร เพื@อใชว้นิิจฉยัคาํสอนส่วนอื@น ๆ ในส่วนที@สอง เราจะศึกษาวา่ 

หลกัขอ้เชื@อนีC เป็นพืCนฐานอนัสมเหตุผลสาํหรับคาํสอนอื@น ๆ ที@ถูกตอ้งอยา่งไร ก่อนอื@น เราจะศึกษา 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูตในฐานะที@เป็นมาตรฐานดา้นศาสนศาสตร์ก่อน 

 
 

มาตรฐานดา้นศาสนศาสตร์ 
 
หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต เป็นมาตรฐานดา้นคาํสอน 

เพราะวา่ไดน้าํเสนอแนวคิดที@ยิ@งใหญ่และสาํคญัที@สุดเกี@ยวกบัคริสตศ์าสนา แนวคิดเหล่านีC ถูกสอนอยา่งชดัเจนในพระคมัภีร์ และดงันัCน 

ทุกคนจึงควรรับรู้และยดึถือปฏิบติั เราไดศึ้กษาในบทเรียนก่อนหนา้นีCแลว้วา่คาํสอนเหล่านีC เป็นหวัใจสาํคญัของคริสตศ์าสนา ดงันัCน 

แนวคาํสอนอื@นใดกต็ามที@เรายดึถือ จึงตอ้งสอดคลอ้งกบัคาํสอนนีC  เราไม่สามารถยอมรับแนวคิดใดกต็ามที@ขดักบัคาํสอนหลกัเหล่านีCไดเ้ลย 

 

เคยชมการแสดงของนกัแปลงเสียงไหมครับ? นกัแปลงเสียงคือนกัแสดงที@พดูโดยที@ดูเหมือนวา่เขาไม่ไดพ้ดูอยู ่

โดยมกัแสดงร่วมกบัหุ่นกระบอก ทาํใหดู้เหมือนวา่หุ่นกระบอกกบันกัแปลงเสียงกาํลงัสนทนากนั 

นกัแสดงที@เชี@ยวชาญสามารถทาํใหหุ่้นกระบอกดูราวกบัมีชีวติ แต่ไม่วา่การแสดงจะสมจริงแค่ไหน เรากรู้็วา่จริง ๆ แลว้ 

เป็นนกัแปลงเสียงนั@นเองที@กาํลงัพดู ไม่ใช่หุ่นกระบอก แลว้เรารู้ไดอ้ยา่งไร? 

 

คาํตอบนัCนง่ายมาก เรารู้วา่หุ่นกระบอกไม่มีชีวติ และมนัจึงไม่สามารถพดูได ้ดงันัCนเมื@อเราดูหุ่นกระบอกที@ดูเหมือนกาํลงัพดู 

เราจึงตดัสินสิ@งที@เราเห็นดว้ยมาตรฐานที@เรารู้วา่เป็นจริง ไม่วา่หุ่นกระบอกจะดูเหมือนกาํลงัพดูจริง ๆ เพียงใด 

มาตรฐานของเรากบ็อกเราวา่สิ@งที@เราเห็นนัCนเป็นภาพลวง เราจึงไม่เชื@อวา่หุ่นกระบอกพดูจริง ๆ 

เราอาจไม่สามารถอธิบายวา่หุ่นกระบอกทาํท่าเหมือนพดูจริง ๆ อยา่งมีชีวติไดอ้ยา่งไร แต่เรารู้วา่ 

ตอ้งมีคาํอธิบายที@สมเหตุผลอนัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของเรา 

 

ในทาํนองเดียวกนั หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต สรุปความเชื@อที@เป็นศูนยก์ลาง 

ซึ@ งเรายดึถืออยา่งเขม้แขง็และไม่มีวนัเปลี@ยนแปลง เราเชื@อวา่พระคมัภีร์กล่าวอยา่งชดัเจนเกี@ยวกบัประเดน็เหล่านีC  

และเป็นสิ@งที@สาํคญัอยา่งยิ@งจนเราไม่สามารถประนีประนอมกบัมาตรฐานอื@นได ้ดงันัCน ไม่วา่ใครจะเสนอมุมมองใด ๆ 

เรากป็ฏิเสธที@จะเชื@อในสิ@งใดกต็ามที@ขดัแยง้กบัหวัใจสาํคญัของคาํสอนในพระคมัภีร์ 

 

การใชห้ลกัขอ้เชื@อนีC เป็นมาตรฐานช่วยเราใหย้ดึมั@นในพระคมัภีร์ 

เมื@อผูส้อนเทจ็ที@ดูเหมือนน่าเชื@อถือนาํเสนอหลกัศาสนศาสตร์ที@ผดิเพีCยนแก่เรา 

พวกเราคงเคยพบกบัคนที@เชี@ยวชาญอยา่งมากในการโตแ้ยง้และพดูน่าเชื@อถือจนเราคลอ้ยตามในสิ@งที@เขากล่าว 

ถึงแมเ้ขากาํลงักล่าวเทจ็หรือโกหกอยูก่ต็ามใช่ไหม ดงันัCน 

การมีชุดขอ้ความกระทดัรัดที@สรุปแนวความเชื@อสาํคญัที@จะช่วยใหเ้รายดึมั@นในคาํสอนของพระคมัภีร์จึงช่วยไดม้าก และ 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต กใ็หห้ลกัยดึเช่นนัCน 

 

ยกตวัอยา่ง ในช่วงศตวรรษตน้ ๆ ของคริสตจกัร มีแนวคาํสอนนอกรีตมากมายที@คริสตจกัรตอ้งเผชิญ 

หนึ@งในนัCนคือลทัธิที@เรียกวา่ ไญยนิยม คาํสอนหนึ@งของลทัธินีC คือ ร่างกายของเราเป็นสิ@งชั@วร้าย 

และเราจะไดรั้บความรอดกต่็อเมื@อปลดปล่อยจิตวญิญาณของเราจากพนัธนาการของร่างกายได ้
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ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนในคริสตจกัรยคุแรกจะสามารถโตแ้ยง้คาํสอนผดินีCได ้แต่ผูที้@ไดรั้บการฝึกบนพืCนฐานของ 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต สามารถปฏิเสธคาํสอนผดินีCตามคาํสอนของพระคมัภีร์เกี@ยวกบัการที@กายคืนชีพ 

โดยหลกัคาํสอนนีCสอนวา่พระเยซูเสดจ็มาเพื@อไถ่ทัCงร่างกาย จิตใจ และจิตวญิญาณของเรา 

 

หลายคนตอ้งสบัสนกบัคาํโตแ้ยง้ที@ชาญฉลาด หรือหลงไปกบัขอ้มูลที@ทาํใหเ้ขา้ใจผดิหรือนาํเสนอแบบไม่ถูกตอ้ง 

เราคงไม่สามารถอธิบายไดเ้สมอวา่คาํโตแ้ยง้หรือการคน้พบเหล่านีCผดิอยา่งไร แต่เรากส็ามารถมีความมั@นใจที@จะปฏิเสธสิ@งที@สิ@งที@ขดัแยง้กบั 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ซึ@ งเรารู้วา่สตัยซื์@อต่อพระคมัภีร์ได ้

 

แน่นอน เราไม่ไดต้อ้งการยกหลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต หรือขอ้ความแสดงความเชื@อใด ๆ ใหเ้สมอกบัพระคมัภีร์ 

เพราะพระคมัภีร์เป็นหนงัสือเล่มเดียวที@เราไม่สามารถตัCงคาํถามใด ๆ ไดอ้ยา่งแน่นอน และหากขอ้ความใดในหลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

ขดัแยง้กบัพระคมัภีร์ ขอ้ความนัCนกจ็ะถูกปฏิเสธ แต่หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

กมี็ชยัเหนือกาลเวลาตัCงแต่ศตวรรษแรกของคริสตจกัรแลว้ 

และไดรั้บการพิสูจนน์บัครัC งไม่ถว้นวา่นาํเสนอใจความในพระคมัภีร์อยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 

เราจึงควรมั@นใจที@จะใชห้ลกัขอ้เชื@อนีC เป็นมาตรฐานเพื@อวนิิจฉยัหลกัคาํสอนต่าง ๆ ที@เราพบในโลกปัจจุบนั 

 

หลงัจากศึกษาความเป็นมาตรฐานดา้นคาํสอนของ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต แลว้ เรากพ็ร้อมที@จะกล่าวถึงอีกแง่มุมสาํคญั 

ไดแ้ก่ การเป็นพืCนฐานที@สมเหตุผลสาํหรับมุมมองอื@น ๆ ดา้นศาสนศาสตร์ 

 
 

พื้นฐานทีส่มเหตผุล 
 
ความสมัพนัธ์ที@สมเหตุผลระหวา่งแนวคิดต่าง ๆ กเ็ปรียบไดก้บัความสมัพนัธ์ระหวา่งแม่นํCากบัตน้นํCา 

แนวคิดพืCนฐานที@สมเหตุผลกเ็ป็นเหมือนตน้นํCา คือเป็นตน้กาํเนิดของแนวคิดอื@น ๆ 

และแนวคิดอื@นที@ตอ้งพึ@งพาแนวคิดพืCนฐานอนัสมเหตุผลนัCน กเ็หมือนแม่นํCาที@ไหลตามธรรมชาติจากตน้นํCา ดงันัCน 

เมื@อเรากล่าววา่ความคิดหนึ@งเป็นพืCนฐานที@สมเหตุผลสาํหรับอีกความคิดหนึ@ง 

กแ็ปลวา่เราสามารถสร้างคาํโตแ้ยง้ที@สมเหตุผลโดยการโยงแนวคิดพืCนฐานที@สมเหตุผลไปสู่การสร้างแนวคิดอื@นโดยอาศยัแนวคิดพืCนฐานนัC

น ตวัอยา่งคือ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต มีไม่กี@คาํที@กล่าวถึงพระเจา้พระบิดาอยา่งชดัแจง้ นั@นคือ: 

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ9ที)สุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก 

 

แต่หลกัคาํสอนนีC เป็นพืCนฐานอนัสมเหตุผลสาํหรับอีกหลายสิ@งที@เราเชื@อเกี@ยวกบัพระบิดา เช่น 

บนพืCนฐานที@วา่พระเจา้ทรงสร้างสวรรคแ์ละโลก เราเชื@ออยา่งถูกตอ้งดว้ยวา่ พระองคมี์อาํนาจเหนือสวรรคแ์ละโลก 

และการทรงสร้างดัCงเดิมนัCนประเสริฐ และเราสามารถเรียนรู้เกี@ยวกบัพระเจา้โดยการศึกษาโลกแห่งธรรมชาติ 

 

เราจะใชต้น้ไมเ้พื@อแสดงใหเ้ห็นคุณค่าของหลกัคาํสอนพืCนฐานอนัสมเหตุผล พืCนดินกคื็อพระคมัภีร์ 

และตน้ไมแ้ห่งศาสนศาสตร์กเ็ติบโตจากพืCนดินนัCน ลาํตน้และกิ@งกา้นหลกัของตน้ไมคื้อหลกัคาํสอนพืCนฐาน 

ซึ@ งอิงและพึ@งพาพระคมัภีร์เท่านัCน แต่เมื@อกิ@งกา้นขนาดเลก็แยกออกจากกิ@งหลกัของตน้ไม ้

กจ็ะนาํไปสู่ความเชื@อที@แตกแขนงแต่ยงัคงอิงเหตุผลของความเชื@อหลกัอยู ่และเมื@อเราดูใบไม ้

เรากเ็ห็นแนวความคิดที@ยดึกบักิ@งกา้นขนาดเลก็ เมื@อเรามองภาพนีC  คุณค่าของการเริ@มตน้ดว้ย หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูตกช็ดัเจนขึCน 
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เราตอ้งเรียนรู้หลกัคาํสอนใหญ่ก่อน เพื@อใหเ้ห็นภาพตน้ไมที้@หย ั@งรากมั@นคงในพระคมัภีร์ 

 

เราจะไดป้ระโยชน ์2 ประการ หนึ@ง ช่วยเราใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งความเชื@อที@หลากหลายในระบบศาสนศาสตร์ของเรา 

สอง ช่วยเราใหม้องหลกัคาํสอนที@ปลีกยอ่ยออกไปโดยเห็นความเชื@อมโยงระหวา่งแนวคิดปลีกยอ่ยนัCนกบัความเชื@อรากฐานของเรา 

 

หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต เป็นการตกผลกึใจความสําคญัของสัจธรรมคริสเตยีน จริง ๆ แล้ว 

หลกัข้อเชื)อนีTมมีาตัTงแต่ศตวรรษที) 2 โดยในช่วงนัTน หลกัข้อเชื)อนีTปรากฏอยู่ในหลายรูปแบบ 

และในที)สุดกก็ลายมาเป็นรูปแบบที)เราคุ้นเคยในปัจจุบัน โดยหลกัข้อเชื)อนีT เรามอีงค์ตรีเอกานุภาพ—พระบิดา 

พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิ9 เรื)องการที)พระเยซูทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ 

และการที)พระเยซูสิTนพระชนม์เพื)อไถ่บาป ได้ทรง คืนพระชนม์ด้วยชัยชนะ และจะเสดจ็มาอกีครัTงหนึ)ง 

มกีารอภยัโทษบาปแก่เรา มคีริสตจกัรจริง ๆ อนัเป็นสถานที)สามคัคธีรรมสําหรับผู้ที)บังเกดิใหม่ในพระคริสต์ 

และข้าพเจ้าคดิว่าคงไม่มสิี)งใดที)จะเสริมความเข้มแขง็ฝ่ายวญิญาณในคริสตจกัรได้ดไีปกว่าการศึกษา 

หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต และเน้นหลกัคาํสอนสําคญัเป็นประจาํ 

—ดร. เจ ไอ แพค็เกอร์ 

 
เมื@อไดศึ้กษาความเป็นรากฐานความเชื@อของ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต แลว้ 

เรากพ็ร้อมที@จะอธิบายการยนืยนัคาํสอนนีCตามสากลปฏิบติั 

 
 

สากลปฏบิตั ิ
 
วธีิหนึ@งที@เราวนิิจฉยัความจริงของขอ้มูลไดก้คื็อการพิจารณาถึงสิ@งที@พยานต่าง ๆ ไดก้ล่าวไว ้

ยิ@งมีพยานกล่าวเป็นเสียงเดียวกนัมากเท่าไร เรากมี็แนวโนม้ที@จะเชื@อเช่นนัCน สิ@งเดียวกนันีC เกิดขึCนในศาสนศาสตร์เช่นกนั 

เมื@อเราพยายามตดัสินวา่สิ@งใดเราควรเชื@อ การไดรู้้วา่คนอื@น ๆ ในประวติัศาสตร์—รวมทัCงคนอื@น ๆ ในโลกปัจจุบนั—เชื@ออยา่งไร 

กจ็ะเป็นประโยชน ์และหลกัคาํสอนต่าง ๆ ใน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต นัCน 

กถู็กยนืยนัตลอดมาโดยคริสเตียนส่วนใหญ่ในสถานที@ต่าง ๆ 

 

เราจะศึกษาความเป็นสากลของถอ้ยคาํแห่งความเชื@อใน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต โดยเนน้ 3 ช่วงเวลาในประวติัศาสตร์ 

หนึ@ง ความเชื@อเหล่านีCอยูบ่นรากฐานของพนัธสญัญาใหม่ สอง 

ความเชื@อเหล่านีC ถูกยนืยนัโดยคริสเตียนส่วนใหญ่ตลอดประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร สาม 

ความเชื@อเหล่านีCกาํหนดคุณลกัษณะของคริสตจกัรในปัจจุบนัอยา่งไร เราจะเริ@มตน้ดว้ยพนัธสญัญาใหม่ 

และการยนืยนัหลกัคาํสอนเหล่านีCอยา่งต่อเนื@อง  

 
 

พนัธสญัญาใหม ่
 
ตัCงแต่ช่วงแรกสุดของคริสตจกัร ไดมี้ความเห็นไม่ตรงกนัมากมายเกี@ยวกบัคาํสอนของพระเยซูและเหล่าอคัรสาวก 

ความเห็นต่างเหล่านีC  บา้งกเ็กิดขึCนภายนอกคริสตจกัร บา้งกเ็กิดขึCนภายใน ตวัอยา่งคือ 

บ่อยครัC งเปาโลเขียนจดหมายเตือนคริสเตียนชาวยวิที@เรียกร้องใหค้นต่างชาติเขา้สุหนตั เช่น กาลาเทีย บทที@ 5 และใน 2 เปโตรบทที@ 2 

โดยเปโตรไดเ้ตือนวา่จะมีผูส้อนเทจ็ในคริสตจกัร และในพนัธสญัญาใหม่ 
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มีตวัอยา่งมากมายของพระเยซูและเหล่าสาวกในการแกไ้ขความเขา้ใจผดิของคนต่าง ๆ 

 

ความเชื@อผดิในคริสตจกัรเป็นอนัตรายยิ@ง เมื@อส่งผลกระทบต่อความเชื@อรากฐาน ดว้ยเหตุนีC  

พระเยซูและเหล่าผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่จึงห่วงใยที@จะแกไ้ขความเขา้ใจผดิเกี@ยวกบัประเดน็ศาสนศาสตร์พืCนฐาน และสิ@งที@น่าทึ@งกคื็อ 

เมื@อพวกเขาทาํการแกไ้ข เขากเ็ห็นพอ้งตอ้งกนัอยา่งสมบูรณ์ แมจ้ะมีคาํสอนเทจ็มากมายในคริสตจกัรยคุนีC  

แต่พนัธสญัญาใหม่กแ็สดงถึงเอกภาพของแนวคาํสอนในตวัของมนัเองอยา่งไม่เสื@อมคลาย 

 

การที)คริสตจกัรสถาปนาบทบัญญตัอินัประกอบด้วยหนังสือเหล่านีT—

ซึ)งเป็นกระบวนการที)ใช้เวลาหลายศตวรรษ—บ่งบอกว่าคริสตจกัรได้วนิิจฉัยแล้วว่า 

หนังสือเหล่านีTมหัีวใจสําคญัที)เป็นเอกภาพ นี)เป็นคาํวนิิจฉัยที)เราไม่อาจมองข้ามได้ และในความเป็นจริง 

นั)นคือสิ)งที)ผู้ทรงคุณวุฒใินคริสตจกัรได้วนิิจฉัยมากว่า 2,000 ปี กระนัTน 

ในขณะที)เราสามารถพูดถงึเอกภาพระหว่างพระคมัภร์ีเล่มต่าง ๆ ในพนัธสัญญาใหม่ เรากต้็องยอมรับว่า 

ระหว่างเล่มต่าง ๆ นัTน กม็มุีมมองที)แตกต่างกนัอยู่ ข้าพเจ้ามองว่า ในประเดน็เชิงปฏบัิตนัิTน 

มุมมองที)แตกต่างกนันีTไม่ได้นําไปสู่การขดัแย้งกนัในการยืนยนัหลกัคาํสอน คุณมมุีมมองที)แตกต่าง 

การเน้นที)แตกต่าง วธีิการที)แตกต่างในการพูดเกี)ยวกบัความจริง และมุมมองที)แตกต่างเกี)ยวกบัความจริงนัTน 

แต่อย่างน้อยในการวนิิจฉัยของข้าพเจ้า มนักไ็ม่มกีารขดัแย้งกนัอย่างโจ่งแจ้งระหว่างพระคมัภร์ีเล่มต่าง ๆ 

ในพนัธสัญญาใหม่ 

—ดร. เดวดิ บาวเออร์ 

 

ในมุมมองเรื@องเอกภาพนีC  ในเมื@อพนัธสญัญาใหม่ยนืยนัขอ้ความแห่งความเชื@อที@เขียนไวใ้น หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

กเ็ป็นการยติุธรรมที@จะกล่าววา่การยนืยนันัCนมีผลระดบัสากล พระคมัภีร์ทุกเล่มกล่าวตรงกนัเกี@ยวกบัความเป็นพระเจา้ของพระบิดา 

พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิh  และขณะเดียวกนักย็นืยนัวา่มีพระเจา้องคเ์ดียวเท่านัCน 

พระกิตติคุณบนัทึกขอ้มูลพืCนฐานของหลกัขอ้เชื@อ เกี@ยวกบัการจุติในครรภ ์การเกิด ชีวติ การรับใช ้การสิCนพระชนม ์การคืนพระชนม ์

และการเสดจ็สู่สวรรคข์องพระเยซูคริสต ์และพระคมัภีร์เล่มต่าง ๆ 

ในพนัธสญัญาใหม่กส็นบัสนุนขอ้ความในหลกัขอ้เชื@ออนัเกี@ยวกบัคริสตจกัรและความรอดอยา่งสมบูรณ์ 

 

เมื@อเราไดศึ้กษาเกี@ยวกบัพนัธสญัญาใหม่แลว้ 

เราจะดูวา่ความเชื@อเหล่านีCไดก้าํหนดคุณลกัษณะของคริสตศ์าสนาอยา่งเป็นสากลอยา่งไรตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัรที@ผา่นมา 

 

 

ประวตัศิาสตร์ของครสิตจกัร 
 
เช่นเดียวกบัในยคุพนัธสญัญาใหม่ คริสตจกัรในศตวรรษต่อมากส็ะทอ้นศาสนศาสตร์ที@หลากหลาย 

ในประเดน็เลก็นอ้ยหลายเรื@องแทบจะไม่มีเอกภาพเลย แต่หลกัคาํสอนที@เป็นศูนยก์ลาง เช่นขอ้ความใน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

กเ็ป็นที@ยอมรับและถูกยนืยนัอยา่งเป็นสากล และในกรณีที@ความเชื@อรากฐานเหล่านีC ถูกปฏิเสธ 

คริสตจกัรและประวติัศาสตร์เองกถื็อวา่ผูต่้อตา้นเหล่านีC เป็นผูส้ร้างความแตกแยกและผูส้อนเทจ็ 

 

ลองศึกษาเหตุการณ์ที@เกิดขึCนในศตวรรษที@ 4 เป็นตวัอยา่ง ในช่วงนัCน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ชุดแรกสุด ไดถู้กใชก้นัแลว้ 

เวลานัCนมีลทัธินอกรีตมากมายเกิดขึCน ซึ@ งคริสตจกัรตอ้งรับมือโดยใชส้ภาต่าง ๆ สภาทอ้งถิ@นกมี็ แต่บางสภากมี็ลกัษณะ “สหนิกาย” 
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เพราะประกอบดว้ยนกับวชจากคริสตจกัรต่าง ๆ ทั@วโลก เช่น สภาไนเซีย ใน ค.ศ. 325 และ สภาคอนสแตนติโนเปิล ใน ค.ศ. 381 

ซึ@ งอภิปรายประเดน็ที@เกี@ยวกบัขอ้ความแห่งความเชื@อหลายขภ้ายในหลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

 

หลกัขอ้เชื@อไนเซีย ฉบบัปัจจุบนั ถูกร่างเป็นครัC งแรกที@ สภาไนเซีย ใน ค.ศ. 325 และถูกปรับใหมี้รูปแบบเหมือนปัจจุบนัโดย 

สภาคอนสแตนติโนเปิล ใน ค.ศ. 381 หลกัขอ้เชื@อไนเซีย เป็นการขยายความและอธิบาย หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

โดยใหค้วามกระจ่างเกี@ยวกบัแนวคิดหลายประเดน็ เพื@อไม่ใหเ้กิดการตีความหลกัขอ้เชื@ออยา่งผดิ ๆ 

 

เช่น ลทัธินอกรีตที@เรียกวา่ ไญยนิยม สอนวา่พระเจา้ในพระคมัภีร์ผูส้ร้างโลกนีC  กถู็กสร้างโดยพระเจา้อีกองคห์นึ@ง 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต มิไดป้ระณามลทัธินอกรีตเช่นนีCอยา่งชดัแจง้ หลกัขอ้เชื@อไนเซีย จึงเพิ@มขอ้ความที@ทาํใหเ้จตนารมณ์ของ 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูตมีความชดัเจนยิ@งขึCน 

 

โดยเฉพาะขอ้ความใน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ที@กล่าววา่ “ขา้พเจา้เชื@อวางใจในพระเจา้ พระบิดาผูท้รงฤทธิh ที@สุด 

ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละโลก” หลกัขอ้เชื@อไนเซีย ไดข้ยายความวา่ “เราเชื@อวางใจในพระเจา้องคเ์ดียว พระบิดาผูท้รงฤทธิh ที@สุด 

ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละโลก และทุกสิ@งที@ประจกัษแ์ละที@ไม่ประจกัษแ์ก่ตา” ขอใหส้งัเกต 4 ประการต่อไปนีC  

 

หนึ@ง หลกัขอ้เชื@อไนเซีย ตัCงอยูบ่นพืCนฐานของ หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต โดยการอิงอยูบ่น หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูตนัCน 

กเ็ท่ากบัวา่สภาไนเซีย ซึ@ งมีลกัษณะสหนิกาย ประกาศวา่คริสตจกัรสากลใหก้ารยนืยนั หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

 

สอง หลกัขอ้เชื@อไนเซีย (ในภาษาตน้ฉบบั) ใชค้าํวา่ “เรา” แทนคาํวา่ “ขา้พเจา้” หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

มีเจตนาใหแ้ต่ละบุคคลใชเ้พื@อประกาศความเชื@อเมื@อรับบพัติศมา แต่ หลกัขอ้เชื@อไนเซีย เป็นคาํประกาศเจตนารมณ์วา่ 

คริสตจกัรสากลและคริสตจกัรทัCงปวงใหก้ารรับรองหลกัคาํสอนเดียวกนั 

สาม หลกัขอ้เชื@อไนเซีย ใหค้วามกระจ่างโดยเพิ@มคาํวา่ “องคเ์ดียว” หลงัคาํวา่ “พระเจา้” คาํนีCทาํใหน้ยัยะที@แฝงอยูใ่น 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต กระจ่างชดัขึCนมา นั@นคือ มีพระเจา้เพียงองคเ์ดียวเท่านัCน 

 

และ สี@ หลกัขอ้เชื@อไนเซีย เพิ@มความกระจ่างวา่พระเจา้ทรงสร้างทุกสิ@ง รวมถึงสิ@งที@มองไม่เห็น เช่น วญิญาณ 

ขอ้ความนีCบอกชดัเจนวา่พระเจา้ไม่ไดถู้กสร้าง และนี@กเ็ป็นอีกหนึ@งนยัยะที@แฝงอยูใ่น หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต โดย หลกัขอ้เชื@อไนเซีย 

แค่ทาํใหก้ระจ่างชดัขึCนเท่านัCน 

 

ในหลายศตวรรษที@ผา่นมา สภาและนกัศาสนศาสตร์คริสเตียนมากมายไดใ้หค้าํยนืยนัและคาํอธิบายเช่นนีCมาตลอด 

บางครัC งการตดัสินใจของบางสภากไ็ม่ไดเ้ป็นที@ยอมรับของคริสตจกัรทัCงหมด สภาหนึ@งอาจประณามมุมมองของบางคริสตจกัร 

อีกสภาหนึ@งอาจประณามมุมมองของคริสตจกัรอื@น แต่ส่วนใหญ่แลว้ ไม่วา่จะอยูฝ่่ายใดของขอ้โตแ้ยง้นีC  คริสตจกัรต่าง ๆ 

กใ็หก้ารยนืยนัหลกัการพืCนฐานใน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

 

ดว้ยเหตุนีC  หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต จึงถูกมองวา่เป็นขอ้ความพืCนฐานเกี@ยวกบัความเชื@อคริสเตียนที@ทุกนิกายยอมรับ 

ในประวติัศาสตร์ มีเพียง หลกัขอ้เชื@อไนเซีย เท่านัCน ที@ใกลเ้คียงกบั หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต ในแง่การไดรั้บการยอมรับโดยนิกายต่าง 

ๆ แต่หลกัขอ้เชื@อไนเซีย มีความซบัซอ้นกวา่ โดยประกอบดว้ยขอ้ความทางศาสนศาสตร์หลายขอ้ที@ 

 

นกัศาสนศาสตร์เองกเ็ขา้ใจผดิอยูบ่่อยครัC ง นี@เป็นเหตุผลที@เราเลือก หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

เป็นรากฐานสาํหรับการศึกษาหลกัการพืCนฐานของความเชื@อคริสเตียน 
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ถึงตอนนีC  เราไดก้ล่าวแลว้วา่ พนัธสญัญาใหม่ สอดคลอ้งกบั หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูตทัCงหมด 

และไดก้ล่าวถึงการยอมรับหลกัคาํสอนในหลกัขอ้เชื@อนีCตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร ตอนนีC  เราพร้อมที@จะกล่าวถึงปัจจุบนั 

โดยเนน้วา่ความเชื.อชุดเดียวกนันี4ยงัคงกาํหนดคุณลกัษณะของคริสตจกัร 

 

 

ครสิตจกัรในปจัจุบนั 
 
ทุกยคุสมยั ผูส้อนเทจ็ไดป้ฏิเสธความเชื@อพืCนฐานที@คริสตจกัรไดย้ดึมั@นเป็นเวลาหลายศตวรรษ ในโลกปัจจุบนั ลทัธิต่าง ๆ เช่น 

พยานพระยะโฮวาห์และมอร์มอน ต่างกถื็อวา่ตนเองเป็นคริสเตียน เพราะยอมรับในพระคมัภีร์และพยายามทาํตามพระเยซูในบางลกัษณะ 

แต่คนเหล่านีCไม่ใช่คริสเตียนแท ้เนื@องจากเขาปฏิเสธความเชื@อพืCนฐานที@ไดใ้หนิ้ยามขอบเขตของคริสตศ์าสนามากวา่ 2,000 ปี—นั@นคือ 

ความเชื@อที@พบไดจ้ากขอ้ความของหลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต แมบ้างคริสตจกัรที@ไม่ไดเ้ขา้ข่ายเป็นลทัธิ 

รวมถึงบุคคลบางคนในคริสตจกัร กย็งัปฏิเสธคาํสอนพืCนฐานที@มีลกัษณะคลา้ยกนั 

 
แต่ถา้คนเป็นอนัมากปฏิเสธหลกัคาํสอนใน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

ดว้ยเหตุใดหลกัขอ้เชื@อนีC จึงยงัคงกาํหนดคุณลกัษณะของคริสตจกัรสากลในปัจจุบนัได?้ คาํตอบมี 2 ประเดน็ คือ หนึ@ง 

คริสตจกัรส่วนใหญ่ที@อา้งวา่เป็นคริสเตียนยนืยนัหลกัคาํสอนเหล่านีC  

คริสเตียนโปรเตสแตนตแ์นวอนุรักษทุ์กกลุ่มสอนและเชื@อในหลกัขอ้เชื@อนีC  ไดแ้ก่ แบบ๊ติสต ์เมโธดิสต ์ 

 

ลูเธอแรน แองกลิกนั เพรสไบทีเรียน และอื@น ๆ นอกจากนีC  คริสตจกัรที@ไม่ใช่โปรเตสแตนตจ์าํนวนมาก เช่น 

โรมนัคาทอลิกและอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ กย็นืยนัหลกัขอ้เชื@อนีCดว้ยเช่นกนั 

 

ไม่เพียงเท่านัCน คริสตจกัรใดกต็ามที@ปฏิเสธหลกัคาํสอนนีCไม่ควรถูกเรียกวา่เป็น “คริสเตียน” 

ถึงแมค้นเหล่านีCยอมรับพระคมัภีร์และอา้งวา่ติดตามพระคริสต ์แต่ในทางปฏิบติั 

เขาไม่ไดท้าํตามคาํสอนในพระคมัภีร์หรือคาํสอนที@คริสตจกัรยดึถือ ดว้ยเหตุนีC  เขาจึงมิไดเ้ป็นคริสเตียนที@แทจ้ริง 

 

เมื)อคาํนึงถงึความสําคญัของหลกัคาํสอนที)กล่าวไว้ใน หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูต 

เราเห็นว่าสิ)งเหล่านีTเป็นหัวใจสําคญัอย่างยิ)งสําหรับชีวติของคริสตจกัร 

ความเข้าใจของเราเกี)ยวกบัธรรมชาตขิองพระกติตคุิณ 

และความเข้าใจของเราเกี)ยวกบัความรอดที)เราได้รับโดยพระเยซูคริสต์ เช่น หลกัข้อเชื)อนีTประกาศว่าพระเจ้าเป็น 

องค์ตรีเอกานุภาพ นั)นคือ พระเจ้าเป็นพระบิดา เป็นพระบุตร และเป็นพระวญิญาณบริสุทธิ9 ดงันัTน 

ถ้าจะเป็นคริสเตยีน เราไม่สามารถเสแสร้งราวกบัว่าหลกัคาํสอนเกี)ยวกบั องค์ตรีเอกานุภาพ 

นีTเป็นเครื)องตกแต่งความเชื)อของเรา หรือสีสันแต่งแต้มเท่านัTน ตรงกนัข้าม หลกัคาํสอนเรื)องตรีเอกานุภาพ 

ได้ยืนยนัถงึพระลกัษณะ และความเป็นพระเจ้าที)แท้จริงของพระองค์  

—ดร. สตฟี เบลคมอร์ 

 
ข้าพเจ้าต้องบอกว่าหลกัคาํสอนใน หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูตสําคญัและเป็นพืTนฐานของคริสต์ศาสนา 

และแน่นอน ถ้าคุณเฉออกไปจากหลกัคาํสอนเหล่านีT คุณกก็าํลงัละทิTงความเชื)อคริสเตยีนตามประวตัศิาสตร์ 

นั)นเป็นสิ)งที)คริสตจกัรยุคแรกประสบ พวกเขาพบว่ามวีธีิต่าง ๆ มากมายที)จะตคีวามพระคมัภร์ี และกล่าวว่า 

“วธีินีTถูกต้องแล้ว” ถ้าจะเปรียบกเ็หมือนรางรถไฟ เขากล่าวว่า “ช่องทางนีTถูกต้องแล้วที)จะใช้ตคีวามพระคมัภร์ี” 
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ถ้าไปอกีทางหนึ)ง คุณกจ็ะออกห่างจากความเชื)อหลกัของคริสเตยีน ดงันัTน ข้าพเจ้าเชื)อว่าตราบจนถงึปัจจุบัน 

หลกัข้อเชื)อของอคัรธรรมทูตเป็นนิยาม เป็นหัวใจสําคญัของความเชื)อที)แท้จริงตามหลกัพระคมัภร์ี  

—ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ 

 
เนื@องจากความเชื@อที@สรุปไวใ้น หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต เป็นรากฐานและเป็นสากลอยา่งยิ@ง 

ความเชื@อเหล่านีC จึงมีอิทธิพลทาํใหผู้เ้ชื@อมีความเป็นเอกภาพ นี@เป็นสิ@งที@มีคุณค่าอยา่งมากในปัจจุบนั 

เนื@องจากมีความแตกแยกมากมายในคริสตจกัรยคุนีC  

 
 

ความเป็นเอกภาพ 
 
คุณอาจเคยพบคริสเตียนที@จริงใจแต่ต่อตา้นการเรียนศาสนศาสตร์เพราะเขาเชื@อวา่หลกัคาํสอนเหล่านีCทาํใหค้ริสเตียนแตกแยกกั

น เขาขยายการต่อตา้นไปสู่ศาสนศาสตร์ที@เรียนอยา่งเป็นระบบโดยใชค้าํพดูเช่น “พระเยซูรวมพวกเราเป็นหนึ@ง 

แต่คาํสอนทาํใหพ้วกเราแตกแยก” มุมมองดงักล่าว กมี็ส่วนจริงอยูบ่า้ง ในหลายยคุที@ผา่นมา คริสเตียนแตกแยกจากกนั กล่าวโทษกนั 

ข่มเหงกนั และถึงขนาดทาํสงครามต่อกนัเพราะเรื@องคาํสอนที@แตกต่าง 

แมก้ระนัCนพนัธสญัญาใหม่กห็นุนใจใหค้ริสตจกัรพยายามสร้างเอกภาพในดา้นหลกัคาํสอน เช่น ใน เอเฟซสั 4:11-13: 

 

[พระเยซู] ทรงใหบ้างคนเป็นอคัรทูต บางคนเป็นผูเ้ผยพระวจนะ บางคนเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐ 

บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย ์... 

เพื@อวา่พระกายของพระคริสตจ์ะไดรั้บการเสริมสร้างขึCน จนกวา่เราทัCงหมดจะบรรลุความเป็นนํCาหนึ@งใจเดียวกนัใน

ความเชื@อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจา้ จนเราเติบโตเป็นผูใ้หญ่คือเตม็ถึงขนาดความไพบูลยข์องพระคริสต ์

(เอเฟซัส 4:11-13) 

 

ในขอ้ความนีC  เปาโลกล่าวถึงคริสตจกัรวา่เป็นพระกายของพระคริสต ์ท่านกล่าวชดัเจนวา่ 

คริสตจกัรไม่สามารถเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในพระคริสตไ์ด ้จนกวา่เราจะมีความสามคัคีในความเชื@อและในความรู้ ดงันัCน 

เอกภาพดา้นหลกัคาํสอนควรเป็นเป้าหมายของคริสเตียนทุกคน 

 

แน่นอน ชีวติคริสเตียนดา้นอื@น ๆ ของเราน่าจะมีอิทธิพลต่อการศึกษาหลกัคาํสอน มีหลายสิ@งที@เราจาํเป็นตอ้งทาํ เช่น 

รักพระเจา้และรักเพื@อนบา้น มุ่งสู่ความบริสุทธิh  พึ@งพาอาํนาจของพระวญิญาณบริสุทธิh  และภาวนาต่อพระเจา้และพระวจนะของพระองค ์

เมื@อเราสนใจเฉพาะหลกัคาํสอนและเพิกเฉยต่อหนา้ที@อื@น ๆ เรากม็กัหลงทางไปไกล อคัรทูตเปาโลไดเ้ตือนเราใน 1 โครินธ์ บทที@ 13:2 วา่ 

 

หากขา้พเจา้ ... สามารถหยั@งถึงขอ้ลํCาลึกทัCงปวงและความรู้ทัCงสิCน ... แต่ไม่มีความรัก ขา้พเจา้กไ็ม่มีค่าอะไร 

(1โครินธ์ 13:2) 

 

พระวจนะขอ้นีCและอีกหลายขอ้บอกเราวา่ การมีความรู้ดา้นศาสนศาสตร์นัCนสาํคญั 

แต่ไม่ใช่ประโยชนสู์งสุดต่อความเชื@อของคริสเตียน 

 

วธีิหนึ@งที@ไดผ้ลที@สุดในการหลีกเลี@ยงผลร้ายของการโตเ้ถียงกนัดา้นศาสนศาสตร์ 

กคื็อการชื@นชมยนิดีกบัเอกภาพดา้นหลกัคาํสอน ซึ@ งเรามีร่วมกนักบัผูที้@ติดตามพระคริสตท์ั@วโลก 

เมื@อเราสร้างสมดุลระหวา่งความปรารถนาที@จะเขา้ใจรายละเอียดทางศาสนศาสตร์กบัความปรารถนาที@จะมีเอกภาพ 
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หลกัคาํสอนกจ็ะผกูพนัเราไวม้ากกวา่ทาํใหเ้ราแตกแยก 

 

ปัจจุบัน คริสตจกัรของพระเยซูคริสต์มคีวามกงัวลในเรื)องเอกภาพ ด้วยมหีลายคณะ นิกาย 

มมุีมมองเกี)ยวกบัพระวญิญาณบริสุทธิ9 สตรี และการรับบัพตศิมาที)แตกต่างกนั แต่ดูเหมือนว่า ในศตวรรษที) 21 

เรายิ)งกงัวลมากขึTนเกี)ยวกบัการอยู่ร่วมกนับนพืTนฐานของการปฏบัิต ิการอยู่ร่วมกบัโลกนีT 

มากกว่าการอยู่ร่วมกนับนพืTนฐานของความจริง ข้าพเจ้านึกถงึพระธรรม ยอห์น 17 และ เอเฟซัส 4 

สิ)งที)น่าสนใจกคื็อ เมื)อพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและอคัรทูตเปาโลพจิารณาเกี)ยวกบัเอกภาพนัTน 

ท่านทัTงสองกาํลงัคดิถงึเอกกบัภาพที)เรามโีดยพระเจ้าองค์เดยีว เจ้าชีวติองค์เดยีว พระวญิญาณองค์เดยีว 

ความเชื)อเดยีว และบัพตศิมาเดยีว และนี)คือความจริง หรือองค์ความจริง ที)เราเชื)อ 

และความจริงนีTต้องเป็นรากฐานของเอกภาพที)เรามใีนพระคริสต์ 

—ดร. ซามูเอล หลงิ 

 
ทั@วโลก 

มีผูติ้ดตามพระคริสตอ์ยา่งแทจ้ริงจาํนวนหลายร้อยลา้นคนที@ยนืหยดัมั@นคงในคาํสอนหลกัของพระคมัภีร์ตามที@ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัขอ้เชื@อ

ของอคัรธรรมทูต จริง ๆ แลว้ ณ เวลานีC  

คริสเตียนจาํนวนนบัไม่ถว้นกาํลงัถูกข่มเหงและแมก้ระทั@งตอ้งสละชีวติเพราะการยนืหยดัความจริงอนัมั@นคงนีCคนเหล่านีCอาจเห็นต่างจากเร

าเกี@ยวกบัประเดน็ทางศาสนศาสตร์หลายขอ้ หรืออาจถึงขัCนเป็นปฏิปักษต่์อมุมมองที@ท่านและขา้พเจา้ยดึถือ แต่แมจ้ะมีความแตกต่าง 

เรากมี็จุดยนืร่วมกนัในสิ@งที@หลกัขอ้เชื@อบญัญติัไวเ้กี@ยวกบัพระเจา้ คริสตจกัร และความรอด 

ใหเ้ราดูวา่พระเยซูอธิษฐานเพื@อคริสตจกัรอยา่งไร ใน ยอห์น 17:23 

 

ขอใหพ้วกเขาไดร้วมเป็นอนัหนึ@งอนัเดียวกนัอยา่งสมบูรณ์ 

เพื@อใหโ้ลกรู้วา่พระองคท์รงส่งขา้พระองคม์าและทรงรักพวกเขาเหมือนที@พระองคท์รงรักขา้พระองค ์(ยอห์น 

17:23) 

 

ใหส้งัเกตวา่ พระเยซูตรัสวา่ความเป็นอนัหนึ@งอนัเดียวกนัในคริสตจกัรเป็นขอ้พิสูจนว์า่พระองคถู์กส่งมาโดยพระบิดา 

เมื@อเรายนืเคียงบ่าเคียงไหล่กบัผูติ้ดตามพระคริสตค์นอื@น ๆ โดยใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ทางศาสนศาสตร์ที@เรามีร่วมกนั 

เรากเ็ป็นพยานกบัโลกนีCวา่พระกิตติคุณคือสจัธรรม และสิ@งนีC เป็นพลงัในการประกาศของเรา 

 

ข้าพเจ้าคดิว่า เมื)อเราได้ให้คาํนิยามพระกติตคุิณและมคีวามเห็นพ้องต้องกนัเกี)ยวกบัพระกติตคุิณ 

วธีิหนึ)งที)เราสามารถยดึมั)นในเอกภาพและสัจธรรมกคื็อโดยการกล่าวว่า เรายืนหยดัในเอกภาพนัTน 

ซึ)งเราได้รับโดยพระกติตคุิณ จนถงึระดบัที)เราจะมั)นคงในเอกภาพนัTนต่อกนัและกนั ในชีวติ และในการรับใช้ 

โดยไม่ขอให้ใครสละความเชื)อมั)นคงในสัจธรรมนัTน แต่เราจะชื)นชมยนิดแีม้ในประเดน็ที)เราเห็นต่างกนักต็าม 

เราจะเห็นต่างกนัด้วยความเคารพ ด้วยการใช้ปัญญา และด้วยความรัก 

แต่เรากม็องหาสิ)งที)พวกเรามคีวามยนิดร่ีวมกนั ในระดบัของสัจธรรมและรากฐานความเชื)อ 

และเรากชื็)นชมยนิดกีบัสิ)งนีTในระดบัหนึ)ง เพื)อที)เราจะมคีวามสุขกบัเอกภาพนัTน 

และเพื)อที)เราจะสามารถแตกต่างกนัอย่างสมเหตุสมผลและอย่างมวีจิารณญาณ ในประเดน็อื)นทางศาสนศาสตร์ 

อนัเกี)ยวกบัความเชื)อ 

—ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม 

 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู   บทที ่1: ขอ้เขยีนแหง่ความเชือ่ 

-25- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

สามารถช่วยคริสเตียนทุกหนแห่งใหแ้ยกแยะระหวา่งความเชื@อที@เป็นหวัใจสาํคญัและความเชื@อที@มีความสาํคญัรองลงไป 

เมื@อเราเนน้หลกัขอ้เชื@อนีC ในชีวติของเราและในพระกายของพระคริสต ์คือคริสตจกัร 

เราจะพบวา่ศาสนศาสตร์ไม่ไดท้าํใหเ้ราแตกแยกเสมอไป ตรงกนัขา้ม 

เราจะพบวา่เรากาํลงัสร้างเอกภาพกบัคนอื@นที@รับใชพ้ระคริสตอ์ยา่งสตัยซื์@อ สิ@งนีCทาํใหภ้าพของพระเยซูเกี@ยวกบัคริสตจกัรสาํเร็จเป็นจริง 

 

 

สรุป 
 
บทเรียนแรกนีCไดแ้นะนาํขอ้ความแห่งความเชื@อใน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

เราไดอ้ภิปรายเกี@ยวกบัประวติัของหลกัขอ้เชื@อในแง่พฒันาการและวตัถุประสงค ์เราไดศึ้กษาภาพรวมของหลกัคาํสอน เกี@ยวกบัพระเจา้ 

คริสตจกัร และความรอด และเราไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของขอ้เขียนแห่งความเชื@อเหล่านีC  

ในประเดน็เกี@ยวกบัคุณลกัษณะแห่งความเป็นรากฐาน ความเป็นสากล และความเป็นเอกภาพ 

 

หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต เป็นเอกสารทางประวติัศาสตร์ที@สาํคญัอยา่งยิ@ง 

ที@ไดส้รุปความเชื@อศูนยก์ลางของคริสตศ์าสนามาเป็นเวลาหลายร้อยปี แมใ้นปัจจุบนั 

หลกัขอ้เชื@อนีCกย็งัคงเป็นจุดเริ@มตน้ร่วมกนัสาํหรับนกัศาสนศาสตร์คริสเตียนในทุกนิกาย ในตอนต่อไปของบทเรียนชุดนีC  

เราจะสาํรวจขอ้ความแห่งความเชื@อใน หลกัขอ้เชื@อของอคัรธรรมทูต 

โดยลงลึกในรายละเอียดมากขึCนเพื@อดูวา่หลกัขอ้เชื@อนีC เป็นตวัแทนของสจัธรรมในพระคมัภีร์อยา่งไร 

ซึ@ งเป็นรากฐานร่วมกนัของคาํสอนคริสตศ์าสนาทั@วโลก
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วทิยากร 
 

 
บิชอป แวน บี เกย์ตนั (ผูด้าํเนินรายการ) 

เป็นอาจารยแ์ละวทิยากรสอนพระคมัภีร์ผูมี้ชื@อเสียงที@วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมและมหาวทิยาลยัที@โด่งดงัหลายแห่งทั@วโลก 

ท่านเคยทาํหนา้ที@เป็นอนุศาสก ที@สาํนกังานทณัฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็นเวลา 4 ปี 

และเคยอยูใ่นคณะกรรมการบริหารของสถาบนัศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ กรุงวอชิงตนั ดี ซี. ดร. เกยต์นั 

จบการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบณัฑิตจาก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมนานาชาติ (International Seminary) ศาสนศึกษามหาบณัฑิตจาก 

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมโลโกส (Logos Bible College) ดุษฎีบณัฑิตดา้นปรัชญาพระคริสตธ์รรมจาก มหาวทิยาลยัผูน้าํคริสเตียน 

(Christian Leadership University) ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตจากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเฟธ (Faith Theological Seminary) 

และดุษฎีบณัฑิตดา้นการรับใชจ้าก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

ท่านไดรั้บการเจิมตัCงใหเ้ป็นบิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession) และปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งอคัรมุขนายกแห่ง 

สมาคมคริสตจกัรสากล (International Community of Christian Churches) 

ซึ@ งเป็นองคก์รที@มุ่งมั@นในการสร้างเอกภาพใหแ้ก่พระกายของพระคริสต ์

 
 
ดร. เดวดิ บาวเออร์ เป็นคณบดีคณะการตีความพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ และดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยเ์กียรติยศ “ราลฟ์ วลัโด บีสนั” 

ดา้นการศึกษาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์เชิงอุปนยั ที@วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี 

 

ดร. สตฟี เบลคมอร์ เป็นผูช่้วยศาสตราจารยส์าขาปรัชญา ที@วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเวสลีย ์

 

ดร. พอล ชาง เป็นศิษยาภิบาลอาวโุสของคริสตจกัรจีน มอนเมาธ์ เมืองมิดเดิลทาวน ์รัฐนิวเจอร์ซีย ์

 

ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

 

ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ เป็นรองอธิการบดีผูก่้อตัCงวทิยาเขต ฟลอริดา ดนัแนม ของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. ไรแอด แคสซิส เป็นผูอ้าํนวยการนานาชาติของสภาระหวา่งประเทศเพื@อการศึกษาศาสนศาสตร์เพื@อการประกาศ 

 

ดร. ซามูเอล หลงิ เป็นผูร่้วมก่อตัCง ไชนา ฮอไรซนั (China Horizon) องคก์รสอนพระคมัภีร์แก่คริสเตียนจีนโพน้ทะเล 

 

ดร. โรเบิร์ต จ ีลสิเตอร์ เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที@วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 

 

ดร. อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์

 

ดร. จอห์น ออสวอลท์ เป็นอาจารยรั์บเชิญผูท้รงคุณวฒิุดา้นพนัธสญัญาเดิม ที@วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี 
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ดร. เจ ไอ แพค็เกอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวติัศาสตร์ ที@วทิยาลยัรีเจนท ์ในเมืองแวนคูเวอร์ 

รัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา ท่านเดินทางเทศนาและบรรยายอยา่งกวา้งขวางในองักฤษและอเมริกา 

 

ดร. โจนาธาน เพนนิงตนั เป็นรองศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ และผูอ้าํนวยการการวจิยัระดบัปริญญาเอก 

ที@วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์

 

ดร. เอริค เธอนเนส เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที@วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 

มหาวทิยาลยับิโอลา และเป็นประธานภาควชิาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ 

 

ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา ที@วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมทรินิตีเพื@อการรับใชพ้ระเจา้ 

(อดีตเคยเป็นอาจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา และรองอาจารยใ์หญ่ร่วม ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์มหาวทิยาลยัออ๊กซฟอร์ด) 

 

ดร. สตเีฟน เวลลมั เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์คริสเตียน ที@วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์


